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TIEDOTE 

 

 

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, 
SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN 
SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN 

 
Kotihoidon yli 75 -vuotiaat asiakkaat ovat tyytyväisiä kotihoitoon ja sen 
palveluihin, viihtyvät kotonaan ja haluavat asua kotonaan, kokevat 
terveydentilansa vähintään kohtalaiseksi ja saavat riittävästi tukea kotona 
asumiseensa.  
 
Kahdeksan uusimaalaisen kunnan1 763 yli 75 -vuotiasta säännöllisen 
kotihoidon piirissä olevaa asiakasta on kertonut kokemuksistaan ja 
näkemyksistään. Toteutetun selvityksen tavoitteena oli saada asiakkailta 
itseltään tietoa, näkemyksiä ja kokemuksia arjen sujuvuudesta ja kotihoidon 
palveluista. Lisäksi haluttiin saada asiakkaan oma ääni paremmin kuuluviin ja 
lisätä siten asiakkaan vaikutusmahdollisuutta ja osallisuutta omassa 
asiakasasiassaan.  
 
Tiedot kerättiin siten, että asiakas ja hänen nimetty vastuuhoitajansa toteuttivat 
yhdessä strukturoidun keskustelun. Keskusteluun osallistui 50 – 70 % 
kohderyhmän asiakkaista kunnittain. Vastuuhoitaja siirsi keskustelun tiedot 
sähköiseen lomakkeeseen. Keskustelut toteutettiin 10.2. – 9.3.2014. Aineiston 
tulokset raportoidaan kokonaisuudessaan elokuussa 2014. 

 
Aineisto toimii kuntien ammattilaisille, johdolle ja päätöksentekijöille välineenä 
kotihoidon palvelujen kehittämisessä ja laadun arvioinnissa. Keskustelun 
sisällöt koskettavat ikäihmisten kotihoidon keskeisimpiä arjen asioita: osallisuus 
oman arjen suunnitteluun, palveluohjaus ja – neuvonta, osallisuuden 
tukeminen, toimintakykyä edistävä toiminta, lääkäripalvelut ja lääkitys, oikea 
palvelu oikeaan aikaan ja kotihoidon työntekijät. Tiedonkeruun toteutus antoi 
myös mahdollisuuden vastuuhoitajan ja asiakkaan parempaan tutustumiseen.  

 
Vastanneista asiakkaista noin 80 % asuu yksin ja ¾ on naisia. 

 
Lähes kaikki asiakkaat kokevat kotihoidon palvelujen vastaavan tarpeitaan ja 
että heidän toiveasumismuotonsa on oma koti sellaisena kuin se nyt on. Vain 
19 (2,5 %) asiakasta tuntee tarvitsevansa asumismuodokseen 
ympärivuorokautisen hoitoyksikön. Kuitenkin lähes kaikki asiakkaat kokevat 
elämänsä turvalliseksi kotona aina tai usein. Viidennes asiakkaista kokee 
olonsa yksinäiseksi aina tai usein. Noin 90 %:lla vastanneista asiakkaista on 

                                                 

1 Hanko (83), Hyvinkää (193), Inkoo (32), Lohja (192), Siuntio (25), Sipoo (59), 

Perusturvakuntayhtymä Karviainen / Karkkila – Vihti (179) 
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halutessaan mahdollisuus olla riittävästi yhteydessä ystäviin ja sukulaisiin. 
Suurin osa asiakkaista kokee terveydentilansa hyväksi tai kohtalaiseksi.  

 
Lähes kaikki vastanneet voivat asioida työntekijöiden kanssa omalla 
äidinkielellään.  

  
Noin 2/3 vastanneista kokee voineensa osallistua riittävästi oman hoito- ja 
palvelusuunnitelmansa tekemiseen sekä hoitonsa ja palveluidensa tavoitteiden 
määrittämiseen. Kotihoidon ammattilaisten tulee kuitenkin huomioida 
asiakkaitaan paremmin hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumisen arvioinnissa.  

 
Noin 80 % vastanneista asiakkaista kokee saaneensa riittävästi tietoa tarjolla 
olevista kotihoidon tukipalveluista (mm. ateria- ja kuljetuspalvelut) sekä apua 
tarvitsemiensa palvelujen hakemiseen. Muiden kuin kunnan tuottamien 
palvelujen osalta asiakkaat kokevat tarvitsevansa nykyistä enemmän ohjausta 
ja neuvontaa.  

 
Suurin osa vastaajista koki kotihoidon työntekijöiden olevan ammattitaitoisia, 
ystävällisiä ja luotettavia, kohtaavan heidät kiireettömästi ja noudattavan 
sovittuja asioita sekä huomioivan muutokset asiakkaansa terveydentilassa ja 
tukevan asiakasta käyttämään omia voimavarojaan. Kaksi kolmesta vastaajasta 
koki, että kotihoidon työntekijät eivät vaihdu liian usein. 

 
Asiakkaan kanssa käyty keskustelu antoi vastuuhoitajalle uutta tietoa palvelujen 
toteutukseen: 
 

- lähes joka neljännen asiakkaan hoitotyön suunnitelma tai 
palvelusuunnitelma päivitetään  

- lähes joka viidennen asiakkaan läheisiin ja omaisiin ollaan yhteydessä 
asiakkaan suostumuksella hänen asioissa  

- lähes joka viidennen asiakkaan mahdollisuuksia ulkoiluun lisätään 
- joka kymmenennelle varataan jalkahoito 
- noin 10 % vastanneista ohjataan ja avustetaan lisäpalvelujen käytössä ja 

hankinnassa, asiakkaan tilanteesta ollaan yhteydessä lääkäriin, 
asiakkaalle tehdään liikuntasuunnitelma, häntä ohjataan ja avustetaan 
hakemaan muita sosiaalietuuksia tai ohjataan muistisairauksiin liittyvissä 
asioissa. 

 
Vastuuhoitajat kokivat, että yli puolet käydyistä keskusteluista antoi heille 
lisätietoa ja on hyödyksi heidän päivittäisessä työssään. 

 
Nyt käsillä oleva aineisto antaa ikäihmisten kotiin annettavien palvelujen 
toimivuudesta, laadusta ja toteutuksesta sekä ammattilaisten ammattitaidosta 
myönteisemmän kuvan kuin julkisuudessa käytävä keskustelu. Tämä ei poista 
sitä, että yksittäisten asiakkaiden palveluissa on kehitettävää, ammattilaisten 
panostus ei ole riittävää tai asiakasta ei kuulla riittävästi hänen omassa 
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asiakasasiassaan. Aineisto on kuitenkin hyvin kattava ja toimii jatkuvan palvelun 
ja asiakastyön kehittämisen pohjana. Nyt toteutettu tiedonkeruu on tarkoitus 
toteuttaa säännöllisin väliajoin (kahden vuoden välein). Tämän myötä 
ikäihmisten palvelujen ammattilaisille syntyy pitkän aikavälin seurantatietoa 
ikäihmisten kokemuksista ja näkemyksistä omasta arjesta sekä palveluiden 
toteutumisesta. Kaikkeen tiedontuotantoon liittyy haasteita. Tarkoitus onkin, että 
ikäihmisiltä itseltään saatu tieto täydentää muutoin kerättävää (tilasto- ja 
asiantuntija) tietoa.  

 
Käsillä oleva aineisto on erityisen arvokas siksi, että ikäihmiset ovat itse 
antaneet tiedot. Vastuuhoitajan arvion mukaan vain joka viidennellä asiakkaalla 
oli jonkin verran vaikeuksia tuottaa tietoa keskustelussa esim. muistisairauden 
vuoksi.   

 
Haluamme erityisesti kiittää kaikkia niitä ikäihmisiä ja heidän 
vastuuhoitajiaan, jotka osallistuivat tiedontuottamiseen.  

 
Selvityksen toteuttivat kunnat, Metropolia ammattikorkeakoulun 
geronomiopiskelijat ja sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito. Kunnat 
toteuttavat Kotona kokonainen elämä – kehittämishanketta vuosina 2013–2015. 
Kehittämishankkeen keskeisimpänä tavoitteena on ikäihmisten kotihoidon 
kehittäminen. 

 
Lisätietoja toimitusjohtaja Merja Salmi ja kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm 
(x.x@sosiaalitaito.fi)   
 

 


