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Tausta ja tarkoitus 

• Kotkan kotihoidossa on sosiaali- ja terveyslautakunnan 

päätöksen mukaan (17.10 2012 § 132) otettu käyttöön 

toimintakykyä edistävä työote. Yhtenä tekijänä 

toimintakykyä edistävän työotteen toteutumisessa vaikuttaa 

hyvin suunniteltu ja käytäntöön viety vastuuhoitaja – 

toimintamalli.  

• Kotihoidossa on sotela päätöksellä: Toimintakyvyn- ja 

palvelutarpeen arviointi ( 25.1.2012§13 ) ja kotihoidon 

kriteerit (25.4.2012 §67) 

• Vastuuhoitaja – toimintamallia on kehitetty vielä eteenpäin 

vuonna 2012-2013, jonka mukaista malli opinnäytteessä 

arvioidaan 



Opinnäytteen tavoitteet 

• Tarkoituksena oli selvittää miten vastuuhoitaja-toimintamalli 

on otettu käyttöön 

• Onko muuttanut jotain työkäytäntöjä? 

• Onko toimintamallissa jotain kehitettävää? 

 

 

• Vastuuhoitajuus teemalla tehtiin kaksi eri opinnäytetyötä 

• Teoriaosuus yhteinen, mutta tutkimusmenetelmät olivat 

omat ( vastuuhoitajien kysely / asiakkaiden haastattelut) 

 

 



Tutkimuksen toteuttaminen 

• Tutkimus suoritettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena  

• Kyselylomakkeessa 11 kysymystä 

• Kyselylomake lomake toimitettiin sähköisenä vastaajille 

• Taustamuuttujina ikä, tutkinto, työkokemus hoitoalalla ja 

alue jossa työskentelee 

• Neljä avointa kysymystä 

 

 



Tutkimuksen toteuttaminen 

Pääkysymykset olivat jaoteltu vastuuhoitajan tehtäviin ja 

yhteistyöhön liittyviin väittämiin: 

 Toimintakyky ja palveluntarpeen arviointi 

 Hoito- ja palvelusuunnitelma 

 Vastuuhoitajuus 

 Yhteistyö 

 Tiimin yhteistyö 

 

 Avoimia kysymyksia: vastuuhoitajan tärkeimmistä 

tehtävistä, mallin vaikutuksesta työskentelyyn, toiminnan 

kehittämisestä.  



Tutkimuksen toteuttaminen 

• Kohderyhmä tutkimuksessa olivat alueellisen kotihoidon 

hoitotyöntekijät 

• Kokonaismäärä 134 

• Vastaajia 55,vastausprosentti 41 % 

 



Tutkimuskysymykset 

• Miten vastuuhoitajuus toteutuu kotihoidon henkilökunnan 

työskentelyssä ? 

• Miten vastuuhoitaja toteuttaa yhteistyötä eri tahojen kanssa 

? 

 

 



Taustamuuttujat 

•  42 % vastaajista 20-40 vuotiaita 

•  58 % yli 40 vuotiaita 

 

•  24 % sairaan- tai terveydenhoitajia 

•  63 % perus- tai lähihoitajia 

•  13 % kodinhoitaja/kotiavustaja 

 

• Työskentelyä kotihoidossa jakaantui tasaisesti ( alle 5, 5-

10, yli 10) 

• Vastuuhoidettavia vastaajille oli 3-6.  

 



Tutkimustulokset 

Vastuuhoitajan / kotihoidon yksi tärkeimmistä tehtävistä on 

toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi.  

Antaa pohjan kaikelle toiminnalle 

 

• Tomintakyvyn ja palveluntarpeen mittarit:  

– Rava 89 % (aina, usein) 

– MMSE 72 % 

– Audit C 70 % 

– GDS 15 69%  

– Fys.testit , vaihteluväli 50-56%  

– tarkistuslistan käyttö 55%  

 

 

 

 



Tutkimustulokset 

• Hoito- ja palvelusuunnitelman tekeminen asiakkaan 

kotona toteutui 49 %:lla vastaajista (hopasun päivitys 40 %) 

• Omaisten mukanaolo vastaavasti toteutui vain 60 %:lla 

vastaajista ( päivityksessä 20 %) 

• Hoito- ja palvelusuunnitelma on päivitetty 3kk välein tai 

toimintakyvyn muuttuessa. 

 

• 98 % vastaajista otti yhteyttä omaisiin asiakkaan voinnin 

muuttuessa 

• 47% informoi omaisia palveluissa tapahtuneista 

muutoksista.  

 

 



Tutkimustulokset 

• 64 % vastaajista koki, että asiakkaan toimintakyky ja 

palveluntarve vaikuttivat vastuuhoitajan valintaan 

• 62 % vastaajista oli sitä mieltä, että pystyi itse vaikuttamaan  

kenen vastuuhoitajaksi hänet nimetään 

 

• 93 % vastaajista koki, että kaikki tiimin jäsenet ovat 

sitoutuneet vastuuhoitaja-toimintamallin mukaiseen 

työskentelyyn 

• 100 % vastaajista vastasi voivansa tarvittaessa pyytää 

apua tai neuvoja toisilta tiimin jäseniltä 

 

 

 



Tutkimustulokset 

Vastuuhoitajan kolme tärkeintä tehtävää (N=42): 

• Asiakaslähtöisyys 42,8 % 

• Yhteistyö 33,3 % 

• Asioiden hoitaminen 19 % 

 

 

•  Miten vastuuhoitaja toimintamalli on vaikuttanut 

työskentelyyn (N=41): 

• Toiminnan selkiytyminen 56 % 

• Asiakkaiden tunteminen 19 % 

• Vastuun ottaminen 9,5 % 

 



Tutkimustulokset 

Onko vastuuhoitaja-toimintamalli muuttanut tiimin 

toimintatapoja (N=39): 

• On, parempaan suuntaan 79,5 % 

• Ei 10 % 

• Ei osaa sanoa 10,5 % 

 



Tutkimustulokset 

Miten kehittäisit vastuuhoitajuutta (N=21): 

• Ei tarvitse muuttaa mitään 28,5 % 

• Lisää yhteistyötä omaisten ja muiden toimijoiden kanssa 

23,8 % 

• Vastuuhoitajuus vastuullisemmaksi 23,8 % 

• Koulutus ja perehdytys kaipaavat kehittämistä 14,2 % 



Johtopäätökset ja jatkokehittäminen  

• Vastuuhoitaja-toimintamallin juurrutus työ jatkuu 

kotihoidossa, se linkittyy tiivisti kotihoidon muuhun 

kehittämiseen: tarvelähtöisen kotihoidon malliin 

(resurssitiimi), asiakaslähtöisyyden kehittämiseen, 

toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin, hoito- ja 

palvelusuunnitelman kehittäminen.  

 

• Vaikka työssä ei varsinaisesti tutkittu toimintakyvyn ja 

palvelutarpeen arviointia, huomioitiin tulosten tulkinnassa, 

että tässä osa-alueessa on selkeästi vielä parantamisen 

varaa.  

 



Kiitos kaikille   


