
Vastuuhoitajan asiakaspalaute 

keskustelu  – asiakkaan osallisuus 

omien palveluiden kehittämiseen 

Sara Haimi-Liikkanen 

Kehittämiskoordinaattori 

KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson 

osakokonaisuus 

Kotka, Hamina, Pyhtää, Kaakon kaksikko ( Virolahti, 

Miehikkälä) 



 Taustaa: 

 Vanhuspalvelulaissa (2013) ja STM:n laatusuosituksissa (2013, 2008) 

korostetaan, että eri palveluissa on turvattava asiakkaiden 

mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujen laadun kehittämiseen.  

 

 Asiakkaan rooli laadun kokijana 

 Osallistuminen palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen 

 

 Palautteen keruu säännöllisesti – hyödyntäminen  

 Osallistavat menetelmät  

 Asiakkaan kuuntelu / kuuleminen  

 



Vastuuhoitajan keskustelu 

 Keskeistä on kuulla ikääntyneen ihmisen omaa ääntä ja arvostaa 

kokemuksia  

 

 Asiakaspalautekeskustelun  avulla selvitetään asiakkaan kokemuksia 

kotihoidosta. Keskustelun tueksi laadittu kysymysrunko, jonka 

keskittyvät kotihoidon prosesseihin. 

 

 Keskustelun vastauksia hyödynnetään asiakassuhteissa, esim. hoito- ja 

palvelusuunnitelman päivittämiseen, palveluiden uudelleen 

kohdentamisessa, osallisuuden lisäämisessä 

 

 Palaute hyödynnetään kotihoidon kehittämisessä 

 



Keskustelun eteneminen / kysymysrunko 

 Taustatiedot 

 Hoito- ja palvelusuunnitelma / vastuuhoitajuus 

 Toimintakykyä edistävä toiminta / liikkuminen 

 Toimintakykyä edistävä toiminta / ravitsemus 

 Toimintakykyä edistävä toiminta / sosiaaliset voimavarat / osallisuus 

 Koti ympäristönä 

 Terveydenhoito / sairauden hoito 

 Kotihoidon henkilöstö 

 



Vastuuhoitajan rooli 

asiakaspalautteen keruussa 
 Keskustelu, jokainen haastattelee omat asiakkaat kerran vuodessa  

 

 Vastuuhoitajille laadittu ohjeet / koulutettu keskustelujen käymiseen 

 

 Keskustelun jälkeen, vastuuhoitaja syöttää tiedot sähköiseen kyselyyn ( 

avoimien kysymyksien sijaan sähköinen runko on sturturoitu)  

 

 Saadun tiedot hyödynnetään asiakassuhteessa 

 

 Sähköisen kyselyn koonti hyödynnetään kotihoidon kehittäminen  

 Sähköinen järjestelmä tuottaa tiedot kunnittain, alueittain, tiimeittäin ja 

sieltä pystytään poimimaan myös eri ikäryhmiä koskevia tietoja.  



2013 tuloksia Etelä-Kymenlaaksosta, 

asiakaspalaute keskustelut (n=620) 
Näkökulma Asiakaskokemus % 

Mielipiteen huomiointi hoito- ja 

palvelusuunnitelmassa 

80% 

Tiedon saanti kotiin järjestetyistä palveluista 85%  

Vastuuhoitajan tunteminen 65%  

Liikkuminen, arvio hyvä / kohtalainen 64% 

Ulkoilee päivittäin 39% 

Ei ulkoile 18% 

Liikuntasuunnitelma 24% 

Apuvälineitä käytössä 81%  

Kaatunut viimeisen vuoden aikana 53% 



2013 tuloksia Etelä-Kymenlaaksosta, 

asiakaspalaute keskustelut (n=620) 
Näkökulma Asiakaskokemus % 

Ruokahalu hyvä  56% 

Päivittäin lämmin ateria 97% 

Tarvitsee apua ruokahuollossa 80% 

Saa neuvontaa ravitsemuksesta 53% 

Mieliala hyvä 50% 

Sosiaalinen tukiverkosto olemassa 89% 

Osallistuu kodin ulkopuoliseen toimintaan 42% 

Kokee olonsa turvalliseksi kotona 94% 

Kotihoidon käynnit lisäävät turvallisuutta 94% 

Asunnonmuutostöillä parannettu turvallisuutta 36%  



2013 tuloksia Etelä-Kymenlaaksosta, 

asiakaspalaute keskustelut (n=620) 
Näkökulma Asiakaskokemus % 

Avun tarve siivouksessa 83% 

Terveydentilan seuraaminen säännöllisesti 90% 

Kotihoidon reagointi muutoksiin nopeasti 92% 

Pääsee tarvittaessa lääkärille 95% 

Käytössä yli 5 lääkettä 75% 



Palautteen myötä toiminnan 

kehittäminen 

 Asiakaspalautteiden koontia hyödynnetään kotihoidon kehittämisessä. 

Kehittämissuunnitelmat työstetään tiimikohtaisesti, kohdentaen 

kehittäminen tiimin kehittämiskohteiden mukaisesti.  

– Liikuntasuunnitelma ( toimintakyky, voimavarat) 

– IKINÄ mallin käytös tehostaminen 

– Ravitsemus 

– Hoito- ja palvelusuunnitelmien voimavaralähtöisyys   

– Vastuuhoitajuus 

 

 



 



Antoisien keskusteluhetkien puolesta  


