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Kotihoito on 

• ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä toimenpiteitä 

• kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa 

 

Tavoitteena on 

• tukea asiakkaan voimavaroja ja toimintakykyä 

• ohjata selviytymään omatoimisesti päivän askareista  

• asiakkaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 

turvaaminen 

 

Yhdessä asiakkaan, omaisten ja yhteiskumppaneiden kanssa 



Kotihoidon kriteerit (Sotela 25.4.2012 §67) 

• määrittelevät kotihoidon asiakkuuden 

• kohdentavat palvelut (tasa-arvo kuntalaisten kesken) 

 

Palvelu voi olla 

• tilapäistä kotihoitoa 

• säännöllistä kotihoitoa 

 

Asiakasmaksut (Sotela 14.11.2012 § 146) 

• tilapäisestä kotihoidosta peritään kertakäyntimaksu 

• säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu määräytyy 

asiakkaan bruttotulojen mukaan (Asetus 1992/1648, 3§) 



Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi 
(Sotela 25.01.2012 § 13) 

• Toimintakyvyn ja palveluntarpeen arvioinnin lopputuloksena 

on kattava arviointi asiakkaasta, joka perustuu asiakkaan 

kokonaisvaltaiseen tilanne arvioon.  

 

• Toimintakyvyn ja palveluntarpeen arvioinnin avulla 

pystytään tekemään toistettavissa oleva ja 

oikeudenmukainen arvio asiakkaan toimintakyvystä. 

 

• Sisältää vaiheittaisen ohjeistuksen ja mittarit ( RAVA, 

MMSE, Audit, GDS 15, Fyysisen toimintakyvyn testit) 



Toimintakykyä edistävä työote (Sotela 

17.10.2012 § 132) 

• Toimintakykyä edistävällä työotteella  tarkoitetaan 

asiakkaan itsenäisyyden ja voimavarojen 

huomioonottamista, tukemista ja säilyttämistä. 

Mahdollistetaan asiakkaan toteuttaa omia 

elämäntavoitteitaan 

 

• Toimintakykyä edistävä hoitotyö on: 

– tavoitteellista 

– moniammatillista yhteistyötä 

– henkilökunnan ammatillista toimintaa 

– asiakkaan ja läheisten ohjausta 

 



Äkillinen yleistilan lasku - toimintamalli 

• Parannetaan palveluiden piirissä olevien hoidon ohjausta ja 

arviointi 

• Työväline arviointiin asiakkaan tilan akuutisti muuttuessa 

• Havainnoimalla yksilön vointia ja puuttumalla sen 

heikkenemiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, 

voidaan hoito järjestää oikea-aikaisesti oikeassa 

hoitopaikassa toimintakykyä (asiakas) ja resursseja 

(toimijat) säästäen 

• Tehostaa kuntien sisäisiä ja erikoissairaanhoitoon 

suuntautuvia konsultaatiokäytäntöjä ja varmistaa tiedon 

siirtymisen 

• Raportointi ( osaaminen ja toiminnan johtaminen) 
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 Kotihoidon johtaja 

Pia Ruuskanen 

 

 

 

 

Karhulan kotihoito A, 2 tiimiä 

Oh. Tanja Junnila 

 Kolkansaari 

Pohjois-Karhula 

Tukitalo+Veteraanitalo 

 Palv.ohj. Riina Forsman 

Karhulan kotihoito B, 2 tiimiä 

Oh Satu Timonen 

Etelä-Karhula 

Itä-Karhula 

Palv.ohj. Jonna Ahola 

 

 

 

 

Kotkansaaren  kotihoito 

Oh. Jaana Koivisto 

     Palv.ohj.  

Anne-Maj Danielsbacka 

 

3 tiimiä 

Isonpuisto 

Haukkavuori 

Sapokka 

Länsi-Kotkan kotihoito 

Oh. Jaana Virtanen 

Palv.ohj.  Päivi Kuisma 

 

4 tiimiä 

Jokivarsi 

Länsi-Kotka 

Kihlinkatu, rivitalot 

Paimenportti, rivitalot 

Kotihoidon ylilääkäri 

Merja Nurmi 
Kotihoidon toimistopalvelut 

ALUEELLINEN KOTIHOITO 



1.10.2013 Pia Ruuskanen 

Kotihoidon johtaja 

Pia Ruuskanen 

Kotisairaala 

Saattohoito 

Yöpartio 

Vt. oh. Pia Gango 

Päiväsairaala 

Oh. Satu Timonen 

Ennaltaehkäisevä ja terveyttä  

ja hyvinvointia edistävä toiminta 

Omaishoito 

Palv.ohjaajat  

Hannele Moisio ja Susanna Hakulinen 

Kuljetuspalvelut 

Palv.ohj. Päivi Azidin 

Kotiutustiimi + SAS 

Ostopalvelut/palvelusetelit 

vs. palveluohjaaja Eija Tulikoura 

Tukipalvelut 

Projektit 

Oh Katri Idström 

Vammaistiimi 

Oh. Tanja Junnila 

KESKITETTY KOTIHOITO 



Kotihoito numeroina 

Kotihoitoasiakkaat  2445 

- 75-vuotta täyttäneet 1769 

- 85-vuotta täyttäneet   891 

 

Kotihoitokäynnit:   

- säännöllinen kh  271 670 

- tilapäinen kh     30 911 

 

1.10.2013 Pia Ruuskanen 



Vastuuhoitajuus kotihoidossa 

• Vastuuhoitajuus on osa kotihoidon toimintaa, ei erillinen 

tehtävä 

• Tavoitteena on vahvistaa yksilöllistä, palvelutarpeesta ja 

asiakkaan omista voimavaroista lähtevää hoiva- ja 

hoitotyötä (= toimintakykyä edistävä työote) 

• Vastuuhoitaja vastaa asiakkaan tarpeenmukaisesta ja 

laadukkaasta hoivasta ja hoidosta, toteuttaen voimavaroja 

tukevaa toimintaa kaikessa työskentelyssä 

• Jokaisella kotihoidon asiakkaalla on oikeus vastuuhoitajaan 

ja toimintakykyään vastaavaan palveluun. 



Mikä auttaa onnistumaan vastuuhoitajan 

tehtävässä 

 

 

• Asenne 

• Ammattitaito 

• Asiakas ja omainen / läheiset 

• Tiimin ja työyhteisön tuki 

• Sitoutuminen 



Vastuuhoitajan valinta 

• Kaikilla kotihoidon asiakkailla on nimetty vastuuhoitaja, joka 

vastaa asiakkaan kokonaisvaltaista hoitotyöstä yhdessä 

moniammatillisen työryhmän kanssa 

 

• Vastuuhoitajuus määrittyy asiakkaan toimintakyvyn ja 

palvelutarpeen mukaan sekä hoitajien osaamisen / 

vastuualueiden mukaan.  

 

• Työnjakoa ja vastuuhoitajuutta jaettaessa huomioidaan 

asiakkaan toimintakyky ja palvelutarve sekä työntekijän 

ammattitaito osana kokonaisuutta. Kokonaisuus määrittää 

vastuuhoitajan asiakkaiden määrän.  



Moniammatillinen yhteistyö / 

vastuuhoitajan rooli 

• Vastuuhoitajan ydintehtävänä on koordinoida asiakkaan 

kokonaishoitoa moniammatillisessa yhteistyössä omaisten, 

läheisten, lääkärin ja muiden sidosryhmien kanssa 

 

• Yhteistyö on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen 

– yhteistyön omaisten ja läheisten kanssa 

– yhteistyön tiimin kanssa 

– yhteistyön yhteistyökumppaneiden kanssa 

 

ASIAKAS ON AINA KESKIÖSSÄ 

 



 



Hyvä vastuuhoitaja: 

• omaa hyvät vuorovaikutustaidot (kuuntelee ja kuulee 

asiakasta, omaisia ja yhteistyötahoja) 

• on kiinnostunut ja kantaa vastuun sovituista asioista niin 

asiakkaan, omaisten kuin yhteistyötahojen näkökulmasta 

• on ammattitaitoinen sekä 

– organisointitaitoinen 

– halliten asiakkaan kokonaishoidon 

• on motivoitunut 

• halukas ylläpitämään omaa ammattitaitoaan 

• on luotettava ja luova 

• EDUSTAA TOIMINNALLAAN POSITIIVISESTI KOKO 

KOTIHOITOA 

 

 



Miten tähän on tultu 

• Työntekijöiden osallistuminen aktiivisina toimijoina 

kehittämistyöhön 

 

• Kehittämispäivät 

• Ennakko ja välitehtävät 

 

• Kehittämispäivien työryhmä työskentely 

• Osallistujan työskentely oman tiiminsä kanssa 

 

• Lopputuotoksen toimintamalli 



Toimintamalli ei muuta mitään – 

työntekijät sen tekevät  

• Asiakkaiden jako yhteistyössä koko tiimin kanssa ( palaverit 

järjestetty) 

• Asiakkuudet avattu toimintakyvyn ja palveluntarpeen mukaan 

• Asiakkuudet jaettu osaamisen mukaan 

• Samalla tarkasteltu työtehtäviä, esim. suihkutukset hoidetaan 

aamun viimeisinä töinä 

• Omaisten kanssa yhteistyötä lisätty 

• Asiakkaita ja omaisia informoitu vastuuhoitaja lehtisin sekä 

omaisille myös soitettu ( lisääntyneestä yhteydenpidosta 

myönteistä palautetta)  

• Asiakkaiden ja omaisten kanssa suunniteltu käynnin ajankohtia 

• Vastuuhoitajan nimi lukee Effica KHTIIV, kotihoidon yhteystiedot 

kohdassa 



Miten vastuuhoitajuutta arvioidaan 

• Asiakkaiden / omaisten tyytyväisyydellä (palautekysely 1 x 

vuodessa) 

• Tiimin/ tiimien palautekeskustelulla 

• Itsearviointi 

– keskustelu asiakkaan kanssa 

– oma pohdinta  

– palaute yhteistyötahoilta 

– kehityskeskustelu 

• Kysytään asiakkaan / omaisten mielipidettä arjessa 

”mitenkäs me ollaan pärjätty?” 

• Hopasun tarkistustilanteessa 

• Opiskelijoiden antamat arvioinnit  

 



Kehittäminen jatkuu edelleen: 

esimerkkinä osallistava asiakaspalaute 

• Asiakkailla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 

palveluiden laadun kehittämiseen 

• Asiakkaan rooli  = laadun kehittäjän rooli 

• Kaikilla asiakkailla on laadun kokijan rooli 

 

• Kotihoidon asiakkaiden asiakaspalaute kerätään käyttäen 

osallistavia menetelmiä ( keskustelu / haastattelu) 

• Uusi menetelmä osallistaa asiakkaan oman palvelun 

arviointiin ja kehittämiseen sekä vahvistaa vastuuhoitajan ja 

asiakkaan suhdetta 



Osallistava asiakaspalaute 

• Haastattelun jälkeen tiedot syötetään sähköiseen 

järjestelmään ( vastuuhoitaja syöttää) 

• Avoimet kysymykset vaihtuneet monivalintakysymyksiin 

• Sähköisen järjestelmä tuottaa kotihoidon asiakaspalautteen 

( arvioidaan asiakkaan kokemuksia kotihoidon 

prosesseista, ei yksittäisen vastuuhoitajan toimintaa) 

 

• Toiminnan kehittäminen tulosten myötä  

• Kotihoidon laadun parantaminen 



Tavoitteena Suomen paras kotihoito  



Kiitos mielenkiinnosta 

Lisätietoja voi kysyä  

sara.haimi-liikkanen@kotka.fi  

sekä Kotkan kotihoidon toimijoilta, sähköpostit ovat 

muotoa 

etunimi.sukunimi@kotka.fi  
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