
 

 

Yhtenäinen ja toimiva Lohjan kotihoito 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

JOHDANTO 

 5. kotihoitoaluetta, 8 toimistoa. 
 Väestöpohja 47 500 
 Kotihoidon työntekijöitä 148 
 Hoitotyö tapahtuu asiakkaan kotona 

NYKYTILAN KUVAUS: 

Kotihoito on pääasiassa vanhuksille ja vammaisille tarkoitettua omassa 

kodissa tapahtuvaa hoitoa. Kotihoito kartoittaa yhdessä asiakkaan kanssa 

asiakkaan avun tarpeen sekä laatii tavoitteellisen hoito- ja 

palvelusuunnitelman. Vastuuhoitajajärjestelmän käyttö kotihoidossa 

tukee asiakkaan omatoimisuutta sekä kokonaisvaltaista ja yksilöllistä 

hoitoa. Vastuuhoitajajärjestelmän tavoitteena on mahdollistaa kotihoidon 

vision ja hyvän hoidon ja palvelun toteutuminen siten, että 

vastuuhoitajuudella pyritään turvaamaan asiakkaalle mahdollisimman 

itsenäinen ja hyvä elämä hänen omassa ympäristössään. Kotihoidon 

päämääränä on, että asiakas voi kokea elämänsä turvalliseksi kotona mm. 

sen avulla, että tuttu vastuuhoitaja käy pääsääntöisesti hänen luonaan.  

Ryhmä halusi kehittää vastuuhoitajan roolia Lohjan kotihoidossa. 

Vastuuhoitajan roolin selkeyttämisellä ja toimintatapojen 

yhtenäistämisellä on tarkoituksena järkiperäistää ja lisätä välitöntä 

työaikaa sekä kotihoidon laatua. Vastuuhoitajan vastuulla on arvioida 

asiakkaan saaman hoidon ja palvelun laatua ja tiedottaa asiakkaan 

antamasta palautteesta ja ryhtyä arvioinnin edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Vastuuhoitajuudella pyritään myös asiakkaan kotona kokeman 

turvallisuuden lisäämiseen. Asiakas tietää, kuka on hänen 

vastuuhoitajansa, joka on erityisesti paneutunut hänen asioihinsa, 

huolehtii hänestä ja koordinoi muiden antaman hoidon.  

Vastuuhoitajuuden arvovirta-analyysi 

Arvovirta-analyysillä halusimme selvittää Lohjan kotihoidon vastuuhoitajien nykyiset työtehtävät. Analyysissä eroteltiin sekä 

välitön että välillinen työ asiakkuuden alkaessa, aikana sekä päätyessä. Tämän jälkeen pohdimme, mitkä välilliset työtehtävät 

voidaan siirtää asiakkaan kotona tapahtuvaksi, välittömäksi asiakkaan osallisuuden mahdollistavaksi asiakastyöksi.  

Toimenpiteet: Kirjallisena tuotoksena syntyi vastuuhoitajan vuosikello työkaluksi jokaiselle vastuuhoitajalle. Vuosikelloon on 

kirjattu kaikki säännöllisesti tehtävät vastuuhoitajan työt, jotka ovat tärkeitä ja oleellisia asiakkaan hoidossa ja huolenpidossa, 

mutta unohtuvat helposti. Vastuuhoitajan vuosikellon liitteeksi ryhmä päivitti myös vastuuhoitajan tehtäväkuvauksen, joka oli 

aikoinaan määritelty Asiakaslähtöinen kotihoito – kriteereissä. Tavoitteena oli yhtenäistää eri kotihoidon alueiden 

toimintatapoja.  

Vastuuhoitajakyselyn tulokset:  

- Säännöllisen kotihoidon asiakkailla vastuuhoitaja toteutti 27 % käynneistä (kaikkien Lohjan yksiköiden keskiarvo) 

- Yksiköittäin vaihtelu oli 10 % - 47 % välillä 

Tavoitteena on, että vastuuhoitaja suorittaa 50 – 60 % käynneistä.  

Uusi kysely suoritetaan syksyllä 2014.  
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VASTUUHOITAJUUDEN KEHITTÄMINEN / LOHJA, TYÖRYHMÄ 2 

 

KYSELY VASTUUHOITAJALLE (TOTEUTUS VIIKOILLA 46–47) 

 

1. Kuinka monta vastuuasiakasta sinulla on? 

 

 

2. Kuinka monta käyntiä yhden viikon aikana kullakin vastuuasiakkaallasi on? 

 

 

3. Laske kahden viikon ajan jokaisena työvuoronasi: 

 

 vastuuasiakkaittesi käynnit sinun vuorosi aikana (kaikki yhteen) 

 kuinka monta käyntiä sinä itse niistä teit? 

 

Huom! Jos asiakkaillesi tulee lisäkäyntejä, laske ne mukaan!! 

 

 

4. Laske kahden viikon ajan jokaisena työvuoronasi, kuinka monta tuntia olet 

käyttänyt aikaa vastuuasiakkaittesi hoitoihin? 

 välitön työ 

 välillinen työ  

(välitön työ: asiakkaasi luona/kanssa; välillinen työ: paperityöt, puhelut, 

kirjaaminen ym.) ) 

 

 

Mittaukset voit tehdä erilliselle paperille. Vastaukset palautetaan mikrosysteemin 

työryhmäläiselle.  
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