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                 Toimintakyky 

 

 Ihminen on kokonaisuus, toimintakyvyn tukeminen on 

kokonaisvaltaista. Se on haastavaa, mikä edellyttää hoitajalta 

osaamista, aitoa mielenkiintoa, luovuutta, halua kehittää itseään 

ja osaamistaan jatkuvasti 

 

 Toimintakyvyn edistäminen on muutakin kuin fyysisen 

toimintakyvyn tukemista.  

 

 Hyvään, laadukkaaseen ja kokonaisvaltaiseen toimintakyvyn 

tukemiseen kuuluu ( fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja 

hengellisen osa-alueiden toimintakyky) 



Toimintakyvyn edistäminen 

 Miten voimme edistää toimintakykyä? Mitä meidän tulee tehdä 

tiimeissä/ työpaikoilla? 

 

     - MUUTOSTA hoivakulttuuriin ja asenteisiin 

 - Pienillä teoilla, asenteiden ja työtapojen muutoksella  

 

 - Jotta saadaan pieniäkin muutoksia… Tarvitaan hyvää ja turvallista 

työilmapiiriä, avoimuutta, hoitajilla samat linjat, pois rutiineista, 

uskallusta, sitoutumista, yksilöllisyyden huomioimista, tiedonkulkua. 

 

 Jokaisen meistä tulisi tunnistaa omat asenteet! 

 Vastuuhoitajalla tärkeä rooli 



Toimintakyvyn edistäminen 

 

 - Kerrotaan asiakaskäynnillä toimintakykyä edistävästä työotteesta ja 

mitä se merkitsee ihmiselle. Me tuemme, ohjaamme ja haluamme 

edistää asiakkaiden kotona pärjäämistä. Niin että asiakas voisi elää 

mahdollisimman hyvää ja tasapainoista elämää kotona.  

       

      - Avointa keskustelua, vuorovaikutusta: asiakas, omainen ja hoitaja  

ymmärtää toimintakykyä edistävän työotteen. Asiakkaan tavoitteet ja 

tarpeet ohjaavat toimintaa: Motivaatio ja sitoutuminen. Omaisten tuki on 

tärkeätä. Vedetään yhtä köyttä!  

      

Hoitajalla tulisi olla halua edistää asiakkaan toimintakykyä arjen 

askareissa. Ei tehdä enää puolesta. Perustellaan AINA mitä tehdään ja 

miksi tehdään! 

 

 



Asiakkaan omat voimavarat 

 Tutustuminen asiakkaaseen – hänen elämäänsä ennen ja nyt, siihen 

perehtyminen. Sairaudet, lääkitys yms. Mitä voi vaatia ja mitä ei. 

 

 Kun voimavarat löytyvät, huomioidaan niitä asiakastilanteissa 

 

 Yksilöllisyys ( ainutkertainen yksilö, persoonallisuus) 

 

 Asiakaslähtöisyys  

 

 Asenne, viitseliäisyys ja mielikuvitus asiakaskäynnillä 

 



                  MOTIVOINTI 

 HYVÄ KYSYÄ ITSELTÄNI: 

 MITEN KOHTAAN ASIAKKAAN? Ilmeet, eleet, vuorovaikutus 

 KYSELENKÖ KUULUMISIA JA 

 KUUNTELENKO? 

 INNOSTANKO 

 KANNUSTANKO 

 ANNANKO AIKAA 

 MILLÄ TAVALLA PYYDÄN ASIAKASTA NOSEMAAN TUOLISTA 5X 

                                     TSEMPPAA: 

 SINÄ OSAAT, SINÄ VOIT, SINÄ PYSTYT, SINÄ OLET MAHTAVA 

 JOKAINEN MEISTÄ TARVITSEE JA KAIPAA KEHUMISTA JA 

ONNISTUMISEN KOKEMUKSIA ( SANOTAAN ÄÄNEEN) 

 



Keinoja omatoimisuuden      

tukemiseen 
 LÄSNÄOLO  

 ASIAKKAAN AITO KOHTAAMINEN  

 ARVOSTUS 

 KEHUTAAN, KANNUSTETAAN, OHJATAAN, TSEMPATAAN 

 LUODAAN KIIREETÖN ILMAPIIRI 

 HYMY, HUUMORIN KÄYTTÖ, ILOISUUS TYÖHON 

 YHDESSÄ OLON HETKIÄ 

 ANNETAAN TILAA JA MAHDOLLISUUKSIA ONNISTUA 

 KÄRSIVÄLLISYYTTÄ 

 TEHDÄÄN ASIOITA YHDESSÄ 

 HUOMIOIDAAN ASIAKKAAN TOIVEITA 

 ONNISTUMISEN KOKEMUKSET LISÄÄVÄT MOTIVAATIOTA 



ARJEN ASKAREISSA TUKEMINEN 

 Ihminen on ollut ennen omatoiminen…  

 

 Oven avaus / jos mahdollista älä käytä avainta 

 Postin haku / jos mahdollista asiakas hakee itse tai mennään yhdessä 

 Roskien vienti / sama kuin postin kanssa 

 Housujen napitus tai housujen ylösnostaminen/ harjoitellaan sitä 

 Voileivän tekeminen 

 Ruoan lämmitys 

 

 Viedäänkö liian helposti ihmisen omatoimisuus? 

 Arviointia 



 ASIAKKAAN SUUSTA KUULTUA… 

 - Onhan se kiva kun joku teettäisi näitä jumppa juttuja! 

      - Kotihoidon käynnit luo turvallisuutta, muuten me jouduttaisiin olemaan 

täällä maalla ihan yksin. Pelko siitä että jotain tapahtuu. 

      - Ihana kun ne hoitajat juttelevat. 

       - Yksinäisyys ja tekemättömyys, jokainen päivä on samanlainen 

       - Ulkoilun kaipuu 

        

- Oma toimintakyky saa mielen alakuloiseksi, ennen ihminen ollut kova 

tekemään käsitöitä, liikkumaan, leipomaan, matkustellut, käynyt ystävien 

luona, teattereissa, yms.. Tarvitsee motivaatiota, kehumista, 

kannustamista, patistamista, kuuntelijaa, taitoa löytää arjen pieniä iloja 

sekä tavoitteita yms.. 

 



                    VIRIKKEITÄ 

 

 Tarjotaan asiakkaille erilaisia vaihtoehtoja: 

       

     - Päivätoiminta / tykätty paikka Haminalaisille ikäihmisille 

 

 - Intervalli jaksot Ulapalla 

 

 - Kuntosali/ liikuntaryhmiä / vesijumppaa, kotikuntoutusta 

   

 - Seurakunta, 4H ( tilaisuuksiin osallistuminen ja diakonissa käynnit) 

 

 - Yksityiset palveluntuottaja  

 


