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Vastuuhoitajan valinta 
 
Vastuuhoitajana voivat toimia kaikki, ammattinimikkeestä riippumatta. Vastuuhoitaja 
määritetään viimeistään kahden viikon kuluttua asiakkuuden alkamisesta.  Muu 
henkilöstö toteuttaa palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaista hoitoa ja hoivaa. 
 
Jokaisella asiakkaalle nimetään 1. ja 2. vastuuhoitaja ja vastuuhoitajaparin tueksi 
nimetään yksi vastuusairaanhoitaja. Uusi asiakas ohjataan ensisijaisesti sille parille, jolla 
on vähiten asiakkaita. Sukulaisuus on este vastuuhoitajuudelle. 
 
Suositeltavaa on valita asiakkaalle vastuuhoitaja, jolla on sama äidinkieli asiakkaan 
kanssa. Suositellaan myös huomioimaan hoitajan koulutus ja osaamisalueet, mikäli 
mahdollista. Pyritään valitsemaan hoitaja, joka ei ole asiakkaalle läheinen tuttava 
ennestään. 
 
Vastuuhoitajaa voidaan vaihtaa tarpeen vaatiessa asiakkuuden aikana. Tarvittaessa 
esimies määrää (yhteistyössä sh:n kanssa) asiakkaalle vastuuhoitajat. 
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Vastuuhoitajan tehtävätaulukko 
 

Asiakkuuden alkaessa Asiakkuuden aikana Asiakkuuden päättyessä 

 osallistuminen 
hoitopalaveriin 
yhdessä 
vastuusairaanhoitajan 
kanssa 

 asiakkuuden 
perustamisen 
tsekkilistan 
läpikäyminen 
(liitteenä) 

 hinnaston ja 
tuloselvityslomakkeen 
toimittaminen 
asiakkaalle 

 lomakkeiden 
täyttäminen 
asiakkaan kotona 
(AnJa, KanTa- ja 
Navitas-luvat, 
apteekkitilisopimus 
ym.) 

 Pahosun tekeminen ja 
allekirjoitukset 
 

Asiakkuuden alkaessa Asiakkuuden aikana Asiakkuuden päättyessä 

 
 

 päivärivin lisätietojen 
kirjaaminen 

 tarvittavien 
tukipalvelujen 
luominen 
Pegasokseen ja 
jatkosuunnittelu 
(Menumat, kylvetys, 
turvapuhelin, 
kauppapalvelu) 

 apuvälinetarpeen 
kartoitus tarv. 
yhteistyössä ft:n 
kanssa, apuvälineiden 
tilaaminen 

 inkontinenssisuojien 
tarpeen selvitys ja 
hoitotarvikejakelulähet

 Hosun tarkistus ja 
ylläpito 

 päivärivien 
tarkistaminen/ 
päivittäminen, 
vähintään viikoittain 

 määräaikaisten 
muutosten 
tiedottaminen 
mobiilissa Seuraavan 
käynnin huomioissa 

 toimintakykytestit 
säännöllisesti 

 Hoitoyhteenvetojen 
tekeminen 

 Arki aktiiviseksi 
arviointi ja ylläpito 

 
 
 
 
 
 
 

Asiakkuuden aikana Asiakkuuden aikana Asiakkuuden päättyessä 

 
 

 asiakkaan 
elämäntilanteeseen, 
arvoihin, tapoihin ja 
elämänhistoriaan 
perehtyminen 

 Kelan hoitotuen  
tarkistaminen 
yhteistyössä 
vastuush:n 
kanssa/omaisten 
ohjaus 

 paloturvallisuuslomak
keen täyttäminen 

 turvapuhelimen 
testaaminen 

 lääkelistan ja hoito-
ohjeiden tarkistus 
asiakkaan 

 asiakkuuden 
päättäminen 

 ilmoitus hoitokotiin 
siirtymisestä PaKen 
toimistosihteerille 

 avainten palautus 

 tukipalvelujen 
lopettaminen 

 apteekkitilin ja AnJa-
sopimusten 
lopettaminen 

 asiakaspapereiden 
arkistointi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asiakkuuden päättyessä Asiakkuuden aikana Asiakkuuden päättyessä 
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teen hankkiminen 
yhteistyössä 
vastuush:n kanssa, 
vaippatilauksen 
tekeminen 

 Hosun laatiminen 
Pegasokseen, 
tarpeiden määritys 
yhdessä vastuush:n 
kanssa 

 MMSE, GDS-15, 
MNA 
 

 

kotiutuessa/ 
lääkärikäynnin jälkeen 

 lääkehoidon 
turvallinen toteutus 

 voinnin tarkkailu ja 
tiedotus ryhmälle ja 
vastuush:lle, 
tarvittaessa 
esimiehelle 

 yhteistyö omaisten 
kanssa 

 yhteydenotto 
vapaaehtoistoimijoihin 

 voimavarojen 
tukeminen 
yksilöllisesti 

 vaippatilanteen 
seuranta  

 mittaustulosten 
säännöllinen 
ohjelmointi ja 
seuranta (RR, paino 
ym) ja tiedotus 
vastuush:lle 

 
 
 

Asiakkuuden aikana 

 

 asiakaslähtöisen 
hoidon suunnittelu 
yhdessä vastuush:n 
kanssa 

 riittävän informaation 
antaminen asiakkaalle 
hänen hoitoonsa 
liittyen, yhteistyössä 
vastuush:n kanssa 

 SAS-hakemuksen 
täyttäminen 
yhteistyössä 
asiakkaan, omaisten, 
sh:n ja esimiehen 
kanssa) 

 vuosikellon mukaiset 
tehtävät 
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Ammattiryhmien työnjako ja vastuuhoitajan rooli 
 
Tehdäkseen asiakastyötä kotihoidossa, hoitajan on huolehdittava omasta osaamisestaan. 
Vastuullinen hoitaja pitää omat tietonsa ja taitonsa ajan tasalla.  Vastuusairaanhoitaja 
antaa ohjausta hoidollisissa asioissa ja lääkehoidon toteutuksessa sekä ottaa vastaan 
näyttöjä lääkelupia varten. Esimiesten on oltava ajan tasalla henkilöstön osaamisesta. 
Vastuuhoitaja tekee hoitotyötä oman koulutuksensa, kokemuksensa, perehtyneisyytensä 
ja lääkehoitolupansa puitteissa ja osaa tarvittaessa pyytää apua tai ohjausta muilta 
työyhteisönsä jäseniltä. 
 
Vastuuhoitaja… 
 

- luo asiakkuuden Pegasokseen  

- tekee palvelu- ja hoitosuunnitelman (Pahosu) Pegasokseen ja huolehtii niihin 

myös asiakkaan allekirjoitukset  

- tarkistaa Pahosun kolmen kuukauden välein, tai tarpeen mukaan jos asiakkaan 

tarvitsema aika määrällisesti muuttuu pysyvästi 10 %  

- toimittaa tuloselvityslomakkeet asiakkaalle/omaiselle 

- luo tarvittavat tukipalvelut Pegasos-potilastietojärjestelmään sekä niiden tilaa ne 

(esim. Menumat, Kylv.kulj.) 

- tekee Hosu/hoken, määrittää hoidon tarpeet yhdessä vastuusairaanhoitajan 

kanssa 

- tekee päivärivit Pahosulle ja tarkistaa ne viikoittain sekä huolehtii niiden 

päivittämisestä 

- ohjelmoi päiväriveille säännölliset painon- ja verenpaineen seurannat 

- ohjelmoi lääkärin määräämät ns. tehoseurannat päiväriveille tai mobiilissa 

Seuraavan käynnin huomioihin - vastuuhoitajan tehtävä myös poistaa ne kyseisistä 

paikoista, kun seuranta on päättynyt sekä tuoda tulokset vastuusairaanhoitajalle 

 

- perehtyy asiakkaan elämäntilanteeseen, arvoihin, tapoihin ja elämänhistoriaan 

haastattelemalla asiakasta ja /tai omaisia sekä tutustumalla asiakkaan 

dokumentteihin 

- pitää aktiivisesti yhteyttä asiakkaan omaisiin 

- toimii perushoidon ammattilaisena, käyttää kuntouttavaa työotetta 

- huolehtii asiakkaan päivittäisistä toiminnoista yksilöllisen tarpeen mukaan: 

peseytyminen, kodinhoidollinen apu, ruoka - ja vaatehuolto (huomioiden 

ravitsemussuunnitelmat), vaipat, päivittäiset juoksevat asiat 

- avustaa asiakasta ulkoilussa, työskentelee arkiliikuntasuunnitelman mukaisesti 

- tekee hoidollisia toimia oman koulutuksen, osaamisen ja perehtyneisyyden 

mukaan (esim. tukisukkien laitto) 

- työskentelee toimintakykyä ylläpitävästi, asiakkaan omatoimisuutta kannustaen ja 

asiakkaan hyvinvointia arvioiden 

- tekee yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa asiakkaan hyvinvoinnin 

lisäämiseksi 

- ohjaa asiakasta kodin ulkopuolisiin toimintoihin 
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- hoitaa asiakasta kokonaisvaltaisesti, konsultoiden tarvittaessa sairaanhoitajaa, 
muita hoitajia tai eri ammattiryhmien edustajia 

- huolehtii yhdessä vastuusairaanhoitajan kanssa, että asiakas saa riittävästi 

informaatiota hoitoonsa liittyvissä asioissa 

- huolehtii asiakkaan päivittäisestä voinnin ja terveydentilan seurannasta, 

kirjaamisesta ja arvioinnista 

- tekee terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä mittauksia (esim. MMSE, RR, VS), 
tarvittaessa tuo tiedon näistä vastuusairaanhoitajalle ja osallistuu 
jatkotoimenpiteiden suunnitteluun 

- täyttää annosjakelulääkityksen tilaamiseen tarvittavat sopimuspaperit ja E-

suostumukset asiakkaan kanssa, informoi vastuusairaanhoitajaa asiasta 

(vastuusairaanhoitaja tarkistaa asiakkaan lääkelistan, ennen lääkkeiden 

tilaamista) 

- toteuttaa asiakkaan lääkehoitoa turvallisesti oman koulutuksen, osaamisen ja 

lääkehoitolupansa puitteissa: annosjakelussa olevien lääkkeiden antaminen 

asiakkaalle, antaa injektioita sc. (insuliini), jakaa lääkkeitä dosettiin esim. 

Marevan ja tilapäiset lääkekuurit, lääkkeiden lisäykset /muutokset; seuraa ja 

kirjaa lääkityksen vaikutuksia, toimii lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 

- huolehtii omien lääkelupiensa ajantasaisuudesta ja ylläpitää taitojaan ja 

oikeuksiaan 

 

- huolehtii Kelan hoitotuen hakemisesta yhteistyössä asiakkaan / omaisten kanssa, 

kun asiakkaan palvelut ovat vakiintuneet  

- avustaa mahdollisten lääkekorvauksien hakemisessa 

 

- kartoittaa apuvälineiden tarvetta, ottaa yhteyttä kotihoidon fysioterapeuttiin 

tarvittaessa 

- arvioi turvapuhelimen tarvetta ja täyttää lomakkeet 

- täyttää ja lähettää fysioterapeutille asiakkaan kaatumistapauksissa 

kaatumisenseurantalomakkeen 

- täyttää / päivittää paloturvallisuuslomakkeen 11.2. ja ryhtyy tarvittaessa 

toimenpiteisiin paloturvallisuuden parantamiseksi 

 

- päättää asiakkuuden ja palauttaa avaimet, kun kotihoidon palvelut päättyvät 

- arkistoi asiakkaan dokumentit: alkuperäisten epikriisien, alkuperäisten Pahosujen, 

tukipalvelusopimusten ja tehtyjen toimintakykymittausten ja mahdollisten 

lääkkeenkulutuskorttien lähettäminen potilasarkistoon ja muiden papereiden 

hävittäminen 

 

- antaa asiakkaille ja työtovereille tukea, ohjausta ja apua 
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Lääkehoitoon kouluttamattomat työntekijät tarvitsevat erillisluvan: 
 

-  luonnollista tietä annettavien lääkkeiden lääkehoidon toteuttamiseen (myös 
PKV -lääkkeet ja varsinaiset huumausaineet) 
-  lääkkeiden pistämiseen ihon alle ja lihakseen 

 

Luvan antaminen päätetään yksilöllisesti tilannekohtaisen harkinnan ja riittävän 
lisäkoulutuksen sekä perehdytyksen jälkeen. Riittävällä lisäkoulutuksella 
tarkoitetaan koulutusta, joka johtaa työtehtävien hallitsemiseen siten, että 
työntekijän osaaminen vastaa työyksikön lääkehoidon vaatimuksia. Lääkehoitoon 
kouluttamattomat työntekijät suorittavat hyväksytysti LOVe-lokin mukaisesti 
MiniLOP-lääkehoidon osaamisen perusteet osion ja näytöt. 

 

 

 

 
Lähihoitajan koulutuksella vastuuhoitajat voivat myös: 

 
- toteuttaa hoidollisia toimia: haavan hoidot, ompeleiden tai hakasten poistot, 

kertakatetroinnit tai muut hoitotoimenpiteet työpaikkakohtaisen perehdytyksen 
ja luvan perusteella 

- antaa i.m.-pistoksia oman lääkeluvan salliessa 
 
 

Terveydenhuollon nimikesuojatut ammattihenkilöt (perushoitaja, lähihoitaja) 
tarvitsee erillisluvat: 
 

-  lääkkeiden jakamiseen potilaskohtaisiin annoksiin 
-  luonnollista tietä annettavien lääkkeiden lääkehoidon toteuttamiseen (myös 
PKV -lääkkeet ja varsinaiset huumausaineet) 
-  lääkkeiden pistämiseen ihon alle ja lihakseen 
-  verinäytteiden ottamiseen 
-  INR-pikamittarin käyttöön 
 

Terveydenhuollon nimikesuojatut ammattihenkilöt suorittavat hyväksytysti LOVe-
lokin mukaisesti LOP lääkehoidonperusteet osion ja näytöt. 
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Sairaanhoitaja lisäksi: 
 

- osallistuu asiakkaiden kokonaisvaltaiseen hoitoon ja sen suunnitteluun 
- kantaa sairaanhoidollisen kokonaisvastuun 
- arvioi asiakkaiden terveydentilaa jatkuvasti  
- huolehtii annosjakelutilauksesta liitteineen 

- huolehtii, että asiakkaan vuosikoekontrollit tulee otettua 

- tekee laboratoriolähetteitä ja huolehtii vastausten käsittelystä 

- hoitaa lääkärin konsultoinnit ja lääkäritunneilla käymisen 1xvko, tarv.mukaan 

myös asiakkaan vastuuhoitaja 

- ohjaa ja opettaa ryhmää hoidollisissa asioissa, esim. haavahoidot 

- antaa ohjausta ja ottaa vastaan näyttöjä lääkelupia varten 

- antaa ohjausta ja neuvontaa lääkehoidon toteutukseen 

- pyytää asiakkaan Navitas-suostumukset ja kirjaa ne Pegasostietoihin 

- kirjaa asiakkaan lääkityksen KanTa-reksiterisuostumuksen Pegasokseen 

yhteyshenkilö-kohtaan ja toimittaa alkuperäisen luvan Lohjan Pääterveysasemalle 

arkistoon ja tallentaa kotihoidon kappaleen toimistolla 

- kirjaa tiedon asiakkaan antaman suostumuksen potilastiedon arkiston (KanTa) 

käytöstä Pegasokseen sekä huolehtii niihin myös asiakkaan tai hänen laillisen 

edustajansa allekirjoitukset 

- tekee sairaanhoidollisia toimenpiteitä: Injektiot i.m., Iv-tiputukset, lab-kokeet + 
seuranta, lääkelehden ajan tasalla pitäminen, lääkehoidon vaikutusten seuranta 
ja arviointi, vaativat haavanhoidot, rokotukset 

- osallistuu erityisesti monisairaiden, paljon sairaanhoidollista osaamista vaativien 
asiakkaiden hoitoon 

- ottaa hoitaakseen asiakkaan äkilliset voinnin muutokset (akuutit sairastumiset) 
- tekee yhteistyötä lääkärin ja tiimin kanssa (auttaen vastuuhoitajia) 
- vastuusairaanhoitaja tukee ja ohjaa vastuuhoitajia lääkehoidon toteutuksessa 
- pitää yhteyttä asiakkaan omaisiin yhdessä vastuuhoitajan kanssa 

- vastuusairaanhoitaja kutsuu tarvittaessa koolle hoitopalaverin, jossa on 

tarkoituksena suunnitella ja järjestää asiakkaan kotihoitoa 

- tekee säännöllisesti kotikäyntejä oman vastuualueensa asiakkaiden luona 

- pitää säännöllisesti moduulipalavereita, joissa annetaan ohjausta ja mietitään 

asiakkaiden hoitoa yhdessä vastuuhoitajien kanssa 

- tiedottaa esimiestä ryhmän toiminnasta hoidollisissa asioissa 

- toimii myös konsultaatioapuna tiimissä / yli tiimirajojen 

Terveydenhuollon laillistetut ammattihenkilöt, eli kotihoidon sairaanhoitajat tarvitsevat 
erillisluvat: 
 

- rokotteiden antamiseen 
- Marevan annostuksien määräämiseen (rajoituksin)  
- suonensisäisen lääkehoidon toteuttamiseen 
 

Terveydenhuollon laillistetut ammattihenkilöt suorittavat hyväksytysti LOVe-lokin 
mukaisesti LOP ja IV osiot ja näytöt. 
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Vastuuhoitajuuden mittaaminen 
 

Hoitajan käyttämää välitöntä työaikaa oman vastuuasiakkaansa luona mitataan kaksi 

kertaa vuodessa toiminnanohjausjärjestelmästä saatavien raporttien avulla. Hilkka-

järjestelmään syötetään ajanjakso (2 viikkoa), työntekijä ja vastuuhoidettava. Silloin 

saadaan tietää kuinka monta käyntiä vastuuhoitaja on tehnyt vastuuasiakkaalla 

työvuorojensa aikana. Niitä sitten voidaan peilata asiakkaan luokse samalla ajalla 

tehtyjen käyntien kokonaismäärään, joka myös saadaan Hilkasta. Laskennan tekevät 

alueiden työnjakajat. Tulokset käsitellään kotihoidon alueiden palavereissa. 

Kotihoidon asiakkaille tehdään asiakastyytyväisyyskysely kahden vuoden välein, jonka 

tulokset käsitellään myös alueiden palavereissa. Molempien kyselyiden tulokset menevät 

tiedoksi myös ikääntyneiden palveluiden ylemmille esimiehille.  

 


