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Asiakaspalaute keskustelu kotihoidon asiakkaalle - ohjeistus vastuuhoitajalle 
 
Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 
2008) korostetaan, että eri palveluissa on turvattava asiakkaiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 
palvelujen laadun kehittämiseen. Asiakkaan rooli on aktiivisimmillaan laadun kehittäjän rooli, jossa 
asiakas osallistuu oman palvelunsa laadun kehittämiseen asettamalla laatutavoitteita, suunnittelemalla 
palvelun toteutusta ja arvioimalla palvelua voimavarojensa mukaisesti. Kaikilla, myös toimintakyvyltään 
heikoimmilla asiakkailla on laadun kokijan rooli.  
 
Vanhuspalvelulain ja laatusuosituksen mukaisesti asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti (vähintään 
vuosittain) ja saatu palaute hyödynnetään. Menetelminä käytetään osallistavia palautejärjestelmiä, kuten 
yhteistä keskusteluhetkeä. Asiakaslähtöisessä palvelussa myös asiakkaan perhe ja muut hänelle tärkeät 
ihmiset otetaan mukaan palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Asiakkaalle laaditaan aina 
kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Sen avulla toteutetaan eri toimijoiden välinen saumaton yhteistyö 
ja tuotetaan asiakkaalle toimiva ja laadukas palvelukokonaisuus. Keskeistä on kuulla ikääntyneen 
ihmisen omaa ääntä, arvostaa hänen kokemuksiaan ja tavoittaa hänelle merkityksellisiä ja tärkeitä 
palveluja ja tukimuotoja.  
 
Asiakaspalautekeskustelun avulla on tarkoitus selvittää asiakkaan kokemuksia kotihoidosta. Keskustelun 
vastauksia voidaan hyödyntää asiakassuhteissa, esim. hoito- ja palvelusuunnitelman päivittämiseen. 
Asiakaspalautteiden koontia (sähköinen kysely )hyödynnetään kotihoidon kehittämisessä. Keskustelun 
avulla voidaan aktivoida läheisiä osallistumaan asiakkaan ja kotihoidon väliseen toimintaan. 
Asiakaspalautekeskustelun tarkoitus on ensisijaisesti saada asiakkaan oma mielipide esiin ja läheinen 
voi tarvittaessa toimia siinä hänen äänenään. Läheisen tehtävä ei ole tuoda tilanteeseen omia 
kokemuksiaan, vaan yrittää selvittää vastuuhoitajan kanssa, mitä mieltä asiakas itse on saamastaan 
kotihoidosta.  
 
Ohjeita vastuuhoitajalle:  

 
1. Vastuuhoitaja käy asiakaspalautekeskustelun omien vastuuhoidettavien kanssa kerran vuodessa  
2. Sovi keskusteluajasta asiakkaan ja läheisen kanssa etukäteen. Kerro mitä tapahtuu ja kuinka 

paljon aikaa siihen pitää varata (30 - 60 min). Kerro miksi asiakaspalautekeskustelu tehdään ja, 
että osallistuminen on vapaaehtoista. 

3. Huomioi asiakas ja läheiset ja asettukaa istumaan siten, että sinulla on katsekontakti kaikkiin 
osapuoliin. Virittele keskustelua esim. kysymällä kuulumisia. 

4. Johda keskustelua. Käytä kyselylomaketta keskustelun pohjana.  Tee avoimia kysymyksiä aina 
tarvittaessa ja huomioi sekä asiakkaan että omaisten mielipiteet. Kuuntele ja edistä keskustelua, 
pidä langat käsissäsi. Tee tilanteesta vuorovaikutteinen ja huolehdi, että puheenvuorot 
jakaantuvat tasaisesti. 

5. Kiinnitä huomiota keskustelun tunnelmaan. Pyri tekemään siitä leppoisa ja luonteva. Voit käyttää 
huumoria tilanteen keventämiseksi ja jännityksen lieventämiseksi. Ole kuitenkin asiallinen.  

6. Huomio vuorovaikutustilanteen haasteet kuten esim. asiakkaan puheen tuottamisen vaikeudet, 
hiljaiset ja vetäytyvät asiakkaat/ läheiset, todella puheliaat asiakkaat/ läheiset ja puheen 
karkaaminen muihin aiheisiin jne.  Silloin on harkittava erilaisia keinoja asiakkaan mielipiteiden 
esille saamiseksi, esimerkiksi asiakkaan ilmeiden ja eleiden seuraaminen ja tulkinta. Jos asiakas 
pystyy kirjoittamaan, voi hänen mielipiteitään pyytää kirjallisesti. Keskustelun apuna voi myös 
tarjota erilaisia vastausvaihtoehtoja, joista asiakas voi valita haluamansa päätä nyökyttämällä tai 
kuvista osoittamalla. 

7. Kiitä keskusteluun osallistuneita ja kerro miten ja milloin asiakaspalautekeskustelun vastauksia 
hyödynnetään ja milloin vastauksien koonti on asiakkaan ja läheisten nähtävillä. 
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Sähköistä järjestelmään koskevat ohjeet:  
 

8. Keskustelun jälkeen syötät tiedot sähköiseen järjestelmään. Tee tietojen syöttö mahdollisimman 
pian, niin sinulla on hyvin muistissa asiakkaan kertomat asiat.  

9. Lue kysymykset ja vastausvaihtoehdot tarkasti Pyri täyttämään kyselyn kohdat mahdollisimman 
tarkasti kun asiakas on ne kertonut. Kysely on rakenteeltaan tarkempi kuin haastattelunrunko. 
Pyri aina valitsemaan asiakkaan mielipidettä vastaava kohta. Useassa kohdassa voit valita myös 
enemmin kuin yhden vaihtoehdon.  

10. Vastausten syöttämiseen menee noin 15 - 30 minuuttia.  
 

 
 

 
 


