
Vastuuhoitajuus 
 
 
Etelä-Kymenlaakson kuntien kotihoidossa on käytössä toimintakykyä edistävä työote (esim. Kotka 
Sotela 17.10.2012 § 132). Tärkeä osa toimintakykyä edistävän työotteen toteuttamista on toimiva 
vastuuhoitajamalli. Vastuuhoitajuus on työskentely tapa, jonka tavoitteena on vahvistaa yksilöllistä, 
palvelutarpeesta ja asiakkaan omista voimavaroista lähtevää hoiva- ja hoitotyötä (= toimintakykyä 
edistävä työote). Vastuuhoitajan osuus korostuu asiakkaan yksilöllisen hoidon ja kuntoutumisen 
suunnittelussa ja toteutuksen oikea-aikaisessa varmistamisessa. Vastuuhoitajuus lisää työn sujuvuutta ja 
vahvistaa laatua yhdenmukaistamalla hoitotyön keinoja. 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. Palvelun toteuttamisessa on tuettava hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, 
itsenäistä suoriutumista ja asiakkaan osallisuutta.  
 
Henkilökunta on osallistunut vastuuhoitajuuden määrittelyyn aktiivisena toimijana. Käsiteltyjä asioita 
olivat: vastuuhoitajan tehtävät ja niiden suorittaminen, onnistuminen vastuuhoitajana (kuvio 1), 
vastuuhoitajuuden kehittäminen, yhteistyö (kuvio 3.1 ja 3.2), vastuuhoitajuuden määrittely eri 
ammattiryhmien välillä (kuvio 2) ja vastuuhoitajan ominaisuudet (kuvio 4) ja arviointi (kuvio 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1 Asiat jotka auttavat onnistumaan vastuuhoitajana.  
 
 
 
 

Mikä auttaa onnistumaan vastuuhoitajan tehtävässä: 
 

- ASENNE 
o positiivisuus 
o vuorovaikutus 
o luotettavuus / luottamus 
o avoimuus 

 
- AMMATTITAITO 

o vuorovaikutustaidot 
o erityisosaaminen ja lisäkoulutus 

 
- ASIAKAS JA OMAINEN / LÄHEISET 

o yhteistyö asiakkaan ja omaisten kanssa 
o palaute 
o asiakkaan elämänhistorian tuntemus 

 
- TIIMIN JA YHTEISTYÖTAHOJEN TUKI 

o palaute 
o resurssit, työvälineet 
o toimintamallit 

 
- SITOUTUMINEN 



 
Vastuuhoitajan nimeäminen / valinta  
 
Kaikilla kotihoidon asiakkailla on nimetty vastuuhoitaja, joka vastaa asiakkaan kokonaisvaltaista 
hoitotyöstä yhdessä moniammattilisen työryhmän kanssa.  Vastuuhoitajuus määrittyy asiakkaan 
toimintakyvyn ja palvelutarpeen (Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi Kotka Sotela 25.1.2012 § 13, 
Kaakon kaksikko MVSote 8.12.2011 § 78) mukaan sekä hoitajien osaamisen / vastuualueiden mukaan.  
Kaikki ammattiryhmät voivat toimia vastuuhoitajana. Vastuuhoitaja määritetään viimeistään kahden 
viikon kuluttua asiakkuuden alkamisesta. Vastuuhoitaja voi vaihtua asiakkuuden aikana. Vastuuhoitajalle 
nimetään aina korvaava hoitaja. Muu henkilöstö toteuttaa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista hoitoa 
ja hoivaa.  Kuviossa 2 on avattu vastuuhoitajana toimimista ammattiryhmittäin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2 Vastuuhoitajuus ammattiryhmittäin 
 

Kotiavustaja / Kodinhoitaja 
• Koulutus ja työkokemus huomioiden:  
• Päivittäisiin toimintoihin liittyvä avuntarve (peseytyminen, 

kodinhoidollinen apu, ruoka - ja vaatehuolto (huomioiden 
ravitsemussuunnitelma), vaipat, päivittäiset juoksevat asiat) 

• Ulkoiluttaminen, liikuntasuunnitelman mukainen työskentely 
• Hoidolliset toimet (tukisukkien laitto) 
• Lääkehoito (annosjakelussa olevien lääkkeiden anto, 

lääkehoitosuunnitelman mukainen toiminta) 
Työskentelee toimintakykyä ylläpitävästi, asiakkaan 
omatoimisuutta kannustaen ja asiakkaan hyvinvointia arvioiden. 
Yhteistyö muiden ammattiryhmien kanssa 

Lähihoitaja lisäksi:  
• Lääkehoito (osallistuu seuraaviin: injektiot sc., lääkkeiden jako esim. 

Marevan, insuliinit, lääkkeiden jako /lisäykset /muutokset, lääkityksen 
vaikutusten seuranta, lääkehoitosuunnitelman mukainen toiminta ) 

• Hoidollisen toimet (haavan hoidot, ompeleiden tai hakasten poistot, 
kertakatetroinnit, dialyysipotilaan hoito, VAC) 

• Perushoidollinen osaaminen, kuntouttavan työn toteuttaminen 
• Erilaiset mittaukset (MMSE, RR, VS,) 
 
Asiakkaan kokonaisvaltainen hoito. Jatkuva terveydentilan seuranta ja arviointi.  
Yhteistyö lääkärin ja moniammattillisen tiimin kanssa.  
Antaa tukea, ohjausta ja apua.  

Sairaanhoitaja lisäksi: 
• Asiakkaiden kokonaisvaltainen hoito / sairaanhoidollinen kokonaisvastuu / terveydentilan 

jatkuva arviointi 
• Sairaanhoidolliset toimenpiteet (Injektiot i.m, Iv-tiputukset, lab-kokeet + seuranta, lääkelehden 

ajan tasalla pitäminen, lääkehoidon vaikutusten seuranta ja arviointi, vaativat haavanhoidot, 
VAC, rokotus) 

• Moni sairaat, paljon sairaanhoidollista osaamista vaativat asiakkaat 
• Äkilliset voinnin muutokset (akuutit sairastumiset) 

 
Yhteistyö lääkärin ja tiimin kanssa (auttaen myös muiden ammattiryhmien vastuuhoitajia) 
Toimii myös konsultaatioapuna tiimissä / yli tiimirajojen  
 

Ei insuliineja, 
lääkelaastareita, 
haavanhoitoja, 
katetrointeja, RR 
tai VS mittauksia 



 
Kiireellisessä tilanteessa tiedon vastaanottanut hoitaja on velvollinen hoitamaan tilanteen sen 
vaatimalla tavalla ja informoimaan tästä asiakkaan vastuuhoitajaa. 
 
Vastuuhoitajan määrittelyyn osallistuvat kaikki tiimin jäsenet, mukaan lukien myös sijaiset. Kaikki voivat 
toimia vastuuhoitajina. Sijaisuus ei ole este vastuuhoitajuudelle.  Myös lyhytaikaiset sijaiset tulee 
perehdyttää vastuuhoitajamalliin, yhteisesti sovitut ”pelisäännöt” koskevat myös heitä, vaikka he eivät 
toimisikaan varsinaisina vastuuhoitajina. Työnjakoa ja vastuuhoitajuutta jaettaessa tulee huomioida 
asiakkaan toimintakyky ja palvelutarve sekä kotihoidon työtekijän ammattitaito osana kokonaisuutta. 
Tämä kokonaisuus määrittää vastuuhoitajan asiakkaiden määrän.  
 
 
Kun vastuuhoitajuus on yhteisesti määritelty, tulee tiimin huomioida tämä myös työjakoa suunniteltaessa. 
Työjako tulee suorittaa siten, että vastuuhoitajan on mahdollista toteuttaa oma määriteltyä tehtäväänsä 
yhdessä asiakkaan ja tämän sidosryhmien kanssa (vastuuhoitaja menee mahdollisuuksien mukaan 
oman asiakkaan luokse).  
 
 
 
 
Moniammattillinen yhteistyö / vastuuhoitajan rooli 
 
 
Vastuuhoitajan ydintehtävänä on koordinoida asiakkaan kokonaishoitoa moniammatillisessa 
yhteistyössä omaisten, läheisten, lääkärin ja muiden sidosryhmien kanssa (Kuvio 3.1 ja 3.2 Yhteistyö). 
Muu henkilöstö toteuttaa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista hoitoa ja hoivaa. Vastuuhoitajalla on 
vastuu siitä, että asiakkaan asiat hoituvat. Vastuuhoitaja huolehtii riittävällä tiedottamisella (suullinen ja 
kirjallinen) tiimiä asiakkaana asioista, ettei asiakkaan tarvitse selvittää niitä kaikille erikseen.  
Vastuuhoitaja koordinoi yhteistyötä ja pitää aktiivisesti yhteyttä asiakkaan omaisiin ja läheisiin. Hän 
huolehtii myös säännöllisen arvioinnin toteutumisesta yhteisesti sovittujen toimintakykymittareiden avulla 
ja toteuttaa voimavaroja tukevaa toimintaa. Vastuuhoitaja vastaa asiakkaan tarpeenmukaisesta ja 
laadukkaasta hoivasta ja hoidosta. Vastuuhoitajan tulee huolehtia siitä, että hän käy asiakkaan luona 
riittävän usein havaitakseen muuttuneen toimintakyvyn ja palveluntarpeen. Tämä huomioidaan myös 
tiimin toiminnassa työnjakoa tehdessä. 
 
Kiireellisessä tilanteessa (esim. palveluiden keskeytykset ja lääkkeiden annosjakelu) tiedon 
vastaanottanut hoitaja on velvollinen hoitamaan tilanteen sen vaatimalla tavalla ja informoimaan tästä 
asiakkaan vastuuhoitajaa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 3.1 Yhteistyö 

Yhteistyö on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen 

 yhteistyön omaisten ja läheisten kanssa 

 yhteistyön tiimin kanssa 

 yhteistyön yhteistyökumppaneiden kanssa 
 

ASIAKAS ON AINA KESKIÖSSÄ 



 
 
 
 
 
 

Yhteistyö tiimin 
kanssa 

-vastuuhoitajuudesta 
sopiminen  

- tiedottaminen, 
raportointi 

-tilanteiden purku 

- hopasu ja siihen 
liittyvät asiat 

- yhteistyöstä sopiminen 

-tietojen ajantasalla 
pitäminen (suullinen 

sekä kirjallinen) 

- asioiden yhdessä 
pohtiminen 

-tiimipalaverit 

- lääkäriyhteistyö 

- muu moniammatillinen 
yhteistyö 

VASTUUNKANTO Yhteistyö 
yhteistyökumppaneiden 

kanssa 

- tiedottaminen 
molemminpuolin (yhteinen 

sopimus) 

- asioista sopiminen, 
huomioiden asiakkaan 

tasainen viikko-ohjelma 
(moniammatillisesti) 

- palvelun suunnittelu / 
asioiden järjestäminen 
(huomioiden asiakkaan 

hopasu) 

Yhteistyö  

omaisten ja 
läheisten kanssa 

- kartoituskäynti 

- säännöllinen 
yhteydenpito asiakkaan 

asioista, yhteistyön 
sopiminen. SOVITAAN 

MITÄ TARKOITTAA! 

- omaisten tukeminen, 
ohjaus ja neuvonta 

-molemmin puolinen 
yhteydenpito (puhelin) 

-muutoksista 
ilmoittaminen 

- hopasu / päivitys 

 

Asiakas 
on 

keskiöss
ä 

Kuvio 3.2 Yhteistyö  



2.3 Vastuuhoitajan tehtävät (toimintakykyä edistävän työotteen mukaisesti) 
 
 
Vastuuhoitajan tehtävät: 

 Arvioi toimintakykyä ja palveluntarvetta ja kirjaa tulokset hoitotyön tavoitteiksi ja keinoiksi 
hoitosuunnitelmaan. (Ikäihmisten toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi – toimintamalli, mittarit: 
RAVA, GDS-15, Audit-C, MMSE, Fyysisen toimintakyvyn testit).  

 Toimintakykyä tukevien auttamiskeinojen käyttöönottamiseksi konsultoi tarvittaessa 
moniammatillisen työryhmän jäseniä, jotka määräytyvät asiakkaan tarpeiden mukaan (esim. 
fysioterapeutti, muistihoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, päihdeyhdyshenkilö, lääkäri).  

 Laatii hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa huomioiden 
asiakkaan voimavarat ja toimintakyvyn. 

 Tapaa asiakasta säännöllisin väliajoin (voi myös soittaa tarvittaessa) 

 Hallitsee / huomioi asiakkaan arjen kulun (arjen hallinta) 

 Huomioi asiakkaan muuttuneen toimintakyvyn ja reagoi muutoksiin nopeasti. Käyttää tarvittaessa 
äkillisen yleistilan lasku - toimintamallia 

 Päivittää hoito- ja palvelusuunnitelman (väliarviointi) aina toimintakyvyn muuttuessa (kts. 
yhteinen toimintakyvyn ja palveluntarpeen arviointi toimintamalli) ja RAVAn uudelleen arviointi 
vähintään kolmen kuukauden välein.  

 Lääkehoidossa lääkehuollon koulutuksen käynyt vastuuhoitaja huolehtii asiakkaansa 
lääkehuollosta ja lääkelistan ajan tasaisuudesta (Efficaan merkintöjen teko-oikeudet 
kuntakohtaisia) ja konsultoi sairaanhoitajaa/lääkäriä tarvittaessa asiakkaansa lääke- ja 
sairaanhoidollisissa erityiskysymyksissä.  Vastuuhoitaja noudattaa kotihoidon 
lääkehoitosuunnitelmaa.  

 Huomioi hoito- ja palvelusuunnitelmaa laatiessa asiakkaan ravitsemuksen, noudattaen 
ravitsemussuunnitelman mukaista toimintaa. 

 Huolehtii asiakkaan tutkimus- ja lääkäriajoista tai lääkärikonsultaatiosta sekä huolehtii 
jatkotoimenpiteistä.  

 Laatii asiakkaalle liikuntasuunnitelman sekä ulkoilusuunnitelman osana hoito- ja 
palvelusuunnitelmaa, seuraa ja arvioi sen / niiden toteutumista ja vaikutuksia.  

 Vastuuhoitajan tulee olla tietoinen kaikista asiakkaan käytössä olevista palveluista ja palveluiden 
tuottajista sekä vastaa tiedon kulusta eri toimijoiden välillä. 

 Tarkistaa asiakkaan erilaisten tukien ajantasaisuuden ja avustaa tarvittaessa niiden 
hakemisessa. 

 Toimii yhteistyössä asiakkaan ja läheisten kanssa ja huolehtii, että he tietävät kuka on 
vastuuhoitaja ja mikä on vastuuhoitajan rooli asiakkaan hoivassa ja hoidossa. 

 Konsultoi tarvittaessa palveluohjaajaa/sosiaalityöntekijää riittävän ajoissa asiakkaan sosiaalisen 
tai taloudellisen tilanteen selvittämisessä. 

 Huolehtii palvelusuhteen päättämisestä (huom. laskutus) ja kirjaa loppuarvioinnin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 4 Hyvän vastuuhoitajan ominaisuudet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastuuhoitajuuden arviointi  
 
 
Vastuuhoitajuus vaatii asiakkaan, omaisen, tiimin, yhteistyökumppaneiden ja vastuuhoitajan saumatonta 
yhteistyötä. Onnistunut vastuuhoitaja suhde vaatii ammatillisuutta sekä vastuunottoa omasta 
toiminnasta. Se perustuu molemmin puoliseen luottamukseen, kaikki eri jäsenet luottavat toisiinsa ja 
toimivat sovittujen ”pelisääntöjen” mukaisesti. Vastuuhoitajuutta voidaan arvioida monin tavoin (kuvio 5). 
Arviointia suoritetaan vastuuhoitajan omasta toimesta, asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden kanssa 
sekä opiskelijoiden arvioimana. Hyvin toteutunut vastuuhoitajuus luo laadukkaan pohjan asiakastyön 
onnistumiselle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 5 Vastuuhoitajuuden arviointi 
 

Miten vastuuhoitajuutta arvioidaan: 
- Asiakkaiden / omaisten tyytyväisyydellä (palautekysely 1 x vuodessa) 
- Tiimin/ tiimien palautekeskustelulla 
- Itsearviointi 

o keskustelu asiakkaan kanssa 
o oma pohdinta  
o palaute yhteistyötahoilta 
o kehityskeskustelu 

- Kysytään asiakkaan / omaisten mielipidettä arjessa ”mitenkäs me ollaan 
pärjätty?” 

- Hopasun tarkistustilanteessa 
- Opiskelijoiden antamat arvioinnit  

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 

o organisointitaitoinen 
o halliten asiakkaan kokonaishoidon 

- on motivoitunut 
- halukas ylläpitämään omaa ammattitaitoaan 
- on luotettava ja luova 
- EDUSTAA TOIMINNALLAAN POSITIIVISESTI KOKO KOTIHOITOA 

 


