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Tervetuloa kotihoidon asiakkaaksi! 

Kotona annettavan hoidon onnistumisen avaimet Salossa 
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Sisältö 

 

Kotihoito tukemassa turvallista kotona-asumista 

Tässä esitteessä kerromme kotihoidon palveluista ja miten tuemme teitä yhteistyössä läheistenne kanssa. 

Olemme keränneet tähän oppaaseen kotihoidon onnistumiseen ja turvallisuuteen liittyviä asioita.  
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Arviointijakso ja palveluntarpeen arviointi 

 

Kotihoito perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Ennen kotihoidon palvelujen alkamista selvitämme 1-4 vii-

kon arviointijakson aikana yhdessä kanssanne teidän toimintakykyänne, kuntoutumisen mahdollisuutta ja kotona 

selviytymistä. Esim. sairaalasta kotiutuessa usko omaan pärjäämiseen ei ehkä ole ensimmäisinä päivinä vahvim-

millaan. Arviointijakson tarkoituksena on tukea teitä pääsemään takaisin kiinni arjen toimintoihin ja siten jatkaa 

turvallista ja itsenäistä kotona asumista. Arviointijakso toteutuu moniammatillisena yhteistyönä, joten tarpeis-

tanne riippuen luonanne voi käydä palveluohjaaja, lähihoitaja, sairaanhoitaja, fysio- tai toimintaterapeutti. 

Tavoitteenamme on mahdollisimman toimintakykyinen, hyvinvoiva ja elämänlaatuunsa tyytyväinen asiakas.  

 

Palvelujen käynnistyessä teemme kanssanne palvelutarpeen arvion. Kotihoitoa suunniteltaessa sovitaan myös 

läheistenne osallistumisesta hoitoon sekä mahdollisista tukipalveluista.  Yhdessä sovitut asiat kirjataan hoito- ja 

palvelusuunnitelmaan, halutessanne voitte ottaa myös läheisenne suunnitelman tekoon mukaan. Suunnitelman 

teon tukena käytämme laaja-alaista terveydentilan ja toimintakyvyn arviointityökalua RAI:ta, joka sisältää kysy-

myksiä ja testejä toimintakykynne ja terveydentilanne arvioimiseksi. Hoito- ja palvelusuunnitelma perustuu hoi-

don ja hoivan tarpeisiinne ja sitä muutetaan kanssanne tilanteenne tai toimintakykynne muuttuessa.  

 

Jokaisella kotihoidon asiakkaalla on itsemääräämisoikeus ja kunnioitamme sitä työssämme. Itsemääräämis-

oikeuden mukaisesti voitte itse vaikuttaa palvelujen suunnitteluun sekä hoidon toteutukseen. Jos ette itse pysty 

päättämään hoidostanne, selvitämme palvelujen tarvettanne yhdessä omaisenne, läheisenne tai laillisen edusta-

janne kanssa. Tällaisessa tapauksessa edustajallanne on oikeus saada kuulemista ja suostumuksen antamista var-

ten tarpeelliset tiedot terveydentilastanne, jotta hoitopäätös on oman etunne mukainen. Otamme huomioon 

mielipiteenne ja näkemyksenne kaikissa hoitoon liittyvissä asioissa ja pyrimme noudattamaan niitä.  
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Omahoitaja 

Teille nimetään omahoitaja tai omahoitajapari. Omahoitaja huolehtii hoitonne suunnittelusta ja arvioinnista yh-

dessä teidän kanssanne ja tekee tarvittaessa yhteistyötä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten 

kanssa. Teemme yhteistyötä läheistenne kanssa toiveittenne mukaan, omahoitaja sopii teidän ja läheistenne 

kanssa, miten kotihoito pitää läheisiinne yhteyttä. Omahoitajanne tekee vuorotyötä, joten luonanne käy myös 

muita tiimin työntekijöitä. Tavoitteenamme on, että luonanne käyvät tutut ja samat hoitajat. Hoitajaa ei kuiten-

kaan voi valita oman mieltymyksen mukaisesti.  

 

Tiedonkulku ja viestintä 

Tuomme teille hoitokansion, jossa säilytetään hoidon jatkuvuuden turvaamisen kannalta oleellisia dokumentteja, 

kuten lääkelistaa ja hoitosuunnitelmaa. Hoitokansiosta löydätte yhteystietomme. 

Tavoitatte kotihoidon henkilökunnan puhelimitse parhaiten arkisin iltapäivisin. 

Yhteyspuhelimemme on hoitajan mukana asiakaskäynneillä, jonka takia hoitajaan ei välttämättä heti saa yhteyt-

tä. 

Asiakkaan kotona voi olla viestivihko, joka on tarkoitettu tarvittaessa tiedon välitykseen asiakkaan yhteyshenki-

lön ja kotihoidon välillä, esimerkiksi kauppatarpeiden kirjaamiseen. Viestivihkoon ei voida kirjata asiakkaan ter-

veydentilaan liittyviä asioita tietosuojasyistä. Kotihoidossa on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä  

LifeCare, joka on hoitajien virallinen kanava kirjata asiakasta koskevat asiat. Asiakastietonne ovat salassapidettä-

viä. Voimme luovuttaa niitä ulkopuolisille tai läheisillenne vain suostumuksellanne. 

 

Kodin avaimen luovuttaminen kotihoidon henkilökunnalle 

Suosittelemme avainten luovutusta kotihoidon henkilökunnalle, jos teillä on vaikeuksia avata ovea. 

Turvapuhelinpalvelu edellyttää aina avaimen luovutusta, jotta turva-auttaja pääsee sisälle asuntoon silloin, kun 

olette itse kykenemätön avaamaan ovea. Hoitaja todentaa avaimen luovutuksen allekirjoituksellaan avaimen-

luovutuslomakkeelle.  

Salon kaupungin kotihoidossa on käytössä avaimeton ovenavaus (akkukäyttöiset ovenavauslaitteet) säännöllisen 

kotihoidon asiakkailla sekä turvapalveluasiakkailla. Kotikäyntien ja/tai turva-auttajakäyntien yhteydessä kotihoi-

don työntekijät avaavat asiakkaan oven perinteisen avaimen sijasta käyttäen työmatkapuhelimeen asennettua 

sovellusta/digitaalista avainta. Asiakkaan avain on tällöin varmuuden vuoksi säilytettynä kotihoidon toimiston 

avainkaapissa. Kotihoidon käytössä oleva avain voidaan sijoittaa myös asunnon ulkopuolella olevaan avainbok-

siin.  
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Kotihoidon palvelut 

 

1. Omatoimisuuden ja kuntoutumisen tukeminen hoitotyön keinoin 

Haluamme vahvistaa omassa kodissa asumistanne tukemalla toimintakykyänne mahdollisimman monipuolisesti. 

Kuntoutumista edistävän hoitotyön perusta on teidän ja työntekijän yhdessä toimiminen arjessa. Voitte käyttää 

omia voimavarojanne ja onnistua arjen toimissa itse toimintakyvyn vajauksista huolimatta, työntekijän avustaes-

sa teitä tarvittaessa. Lähtökohtana on teidän oma kokemuksenne voimavarojenne ja kykyjenne riittävyydestä 

sekä avun tarpeestanne. Kotiin annettavan hoidon tavoitteena on lisätä hyvinvointianne ja palvelut suunnitellaan 

yhteistyössä kanssanne. 

 

Kotikäyntiajankohdista keskustelemme kanssanne. Toiveitanne kellonajoista huomioidaan mahdollisuuksien mu-

kaan. Tarkkaa aikaa käynnille emme pysty sopimaan, koska asiakkaiden päivittäinen avuntarve vaihtelee. Aamu-

aikaan teemme kotikäyntejä asiakkaille, jotka tarvitsevat paljon palvelua ja useita kotihoidon käyntejä päivässä. 

Aamukäyntien aikana avustamme esimerkiksi ylös vuoteesta ja huolehdimme aamiaisesta.  

 

2. Lääkehoidossa avustaminen 

Neuvomme ja ohjaamme teitä ja läheisiänne lääkehoidon toteuttamisessa. Kotona turvallisin paikka lääkkeille on 

lukollinen lääkekaappi, jolloin lääkkeet ovat asiaankuuluvien henkilöiden saatavilla. Kotihoidon lääkehoidon alka-

essa teitä tai omaisianne pyydetään hankkimaan lukollinen lääkekaappi. Kotihoidon hoitajan kanssa voitte sopia 

lääkekaapin avaimien hallinnasta. Teemme yhteistyötä apteekkien kanssa; välitämme reseptit lääkärille uusitta-

vaksi ja tilaamme lääkkeet apteekista. Koneellinen apteekin annosjakelu on kotihoidon asiakkaan ensisijainen 

lääkehoidon toteutustapa. Apteekki annostelee lääkkeet annosjakelupusseihin. Jaamme annosjakelupusseihin 

sopimattomat ja tilapäiset lääkkeet lääkeannostelijaan luonanne. Läheistenne annostelemia lääkkeitä emme voi 

turvallisen lääkehoidon periaatteiden mukaisesti antaa. Jos käytätte itse hankkimianne lääkkeitä, vitamiineja tai 

luontaistuotteita, kertokaa niiden käytöstä lääkärillenne tai kotihoidon hoitajalle. 
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3. Terveydentilan seuranta 

Seuraamme käynneillä terveydentilaanne ja esimerkiksi mahdollisia kipuja tai mielialaa. Seuraamme myös mah-

dollisia akuutteja oireita ja konsultoimme tarvittaessa lääkäriä. Sovimme kanssanne, miten olemme läheisiinne 

yhdessä vointinne muuttuessa. Suosittelemme hankkimaan itsellenne terveytenne ja sairauksienne seurantaan 

tarvittavat välineet, kuten esim. verenpainemittari, henkilövaaka, kuumemittari. Seuranta on hyvä tehdä aina 

samalla mittarilla. 

4. Ravitsemuksen tukeminen 

Ohjaamme ja autamme teitä hyvän ravitsemustilan ylläpitämisessä. Hyvä ravitsemus tukee toimintakykyänne ja 

kotona pärjäämistänne. Arvioimme ravitsemustilaanne ja riittävää juomista/nestetasapainoa. Mittaamme pai-

noanne omalla vaa’allanne. Seuraamme tarvittaessa mahdollisia ruokailuun liittyviä haasteita ja teemme ravit-

semustilan arvioinnin perusteella suunnitelman ravitsemuksenne tukemiseksi. Tarkistamme ruoka-tarvikkeiden 

riittävyyden ja avustamme tarvittaessa kauppatilauksen tekemisessä huomioiden ruokamieltymyk-senne tai so-

vimme, että läheisenne tekee tämän. Ohjaamme ja avustamme tarvittaessa ruokailussa, ruuan lämmittämisessä, 

ateriapalvelutilauksen tekemisessä tai lisäravinteiden hankkimisessa. 

 

Ikääntyneiden ruokasuositus,THL/VRN, 2020 

 

5. Henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen 

Arvioimme säännöllisesti toimintakykyänne ja tuemme teitä omatoimisuuteen peseytymisessä ja 

pukeutumisessa. Ohjaamme ja avustamme suun, hampaiden ja ihon hoidossa sekä pukeutumisessa.  

Ohjaamme apuvälineiden hankinnassa, jos peseytyminen on hankalaa. Ohjaamme teitä mahdollisten inkonti-

nenssituotteiden (virtsan tai ulosteen karkailuun liittyvät suojat / tuotteet) valinnassa ja teemme tarvittavan 

hoitotarviketilauksen. Avustamme kynsien leikkaamisessa säännöllisin väliajoin. Paksuuntuneet varpaiden kynnet 

leikkaa jalkahoitaja. Autamme tarvittaessa jalkahoitajan, parturin/kampaajan tai suun terveydenhuollon ajan-

varauksessa. 
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6. Kodin turvallisuudesta ja siisteydestä huolehtiminen 

 

Kodin sisustuksen ja pihan vaikutus hoitotilanteisiin ja kodin turvallisuuteen 

 

Turvallinen liikkuminen kotona, kaatumisten ehkäisy sekä hoitotilanteiden turvallisuus ja oikea ergonomia saat-

tavat vaatia kodin sisustuksen muuttamista. Esimerkiksi mattojen poistaminen tai tavaroiden vähentäminen  

ehkäisevät kaatumisia. Huonekalujen siirtäminen saattaa olla tarpeen, jotta hoitajalla on riittävästi tilaa avustaa 

teidän turvallista sängystä nousuanne, siirtymistä sängystä pyörätuoliin tai tehdä haavahoitoa ergonomisesti  

oikein. Turvallinen vuoteessa hoitaminen voi edellyttää säädettävän sängyn hankintaa. Edellä mainitut asiat  

vähentävät sekä teidän että hoitajan loukkaantumisriskiä.  

Pihan kunnossapidon vastuu on omakotitalon omistajalla. Hyvin valaistulla ja hiekoitetulla piha-alueella on  

teidän, läheistenne ja kotihoidon työntekijöiden turvallista liikkua. 

Kodin paloturvallisuus  

Kodin paloturvallisuutta voidaan parantaa palovaroittimien toimivuuden tarkistuksella, lämpötiloja mittaavien 

liesivahtien, paloturvallisten tekstiilien tai erilaisten huoneistokohtaisten sammutuslaitteistojen hankkimisella. 

Lain mukaan (pelastuslaki 42§) meidän tulee ilmoittaa asiakkaan luona kotikäynnillä havaitsemamme ilmeinen 

palovaara tai muu onnettomuusriski alueen pelastusviranomaiselle.  

Kodin puhtaanapito 

Kotihoidon henkilökunta osallistuu siistimiseen, niiltä osin kuin se liittyy säännöllisen kotihoidon asiakkaan hoito-

suunnitelmassa sovittuun hoitoon, varmistamme hoitojen yhteydessä kanssanne esim. keittiön ja wc-tilojen  

siisteyden. Autamme tarvittaessa siivouspalvelun järjestämisessä. Perussiivousta on mahdollista ostaa yksityisiltä 

palveluntuottajilta. Roskien ulosviemisessä avustamme tarvittaessa.  

Ohjaamme ja autamme teitä pesemään pyykit omalla pesukoneellanne. Pesukoneen käyttö edellyttää, että 

pystytte itse valvomaan koneen toimintaa. Tarvittaessa autamme pesulapalvelujen järjestämisessä. 

Kuvaaminen 

Kotona ei saa salaa kuvata eikä teknisesti kuunnella toista henkilöä, esimerkiksi kodin asukasta, vierasta tai hoi-

tohenkilökuntaa. Kuvattavalta pitää aina kysyä lupa, pelkkä ilmoitus ei riitä. Jos kuvattava ei ymmärrä asiaa  

esim. muistisairauden vuoksi, hän ei voi lupaa antaa.  
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7. Yhteistyö läheisten ja eri alojen ammattilaisten kanssa 

Teemme yhteistyötä läheistenne kanssa toiveittenne mukaan. Järjestämme tarvittaessa hoitoneuvottelun, jossa 

keskustellaan omista tavoitteistanne arjessa, tarpeistanne, toiveistanne ja siitä, miten palvelu toteutetaan ja mitä 

kotihoito sisältää. Omahoitajanne tai tiimin sairaanhoitaja koordinoi hoidon kokonaisuutta ja tekee tarvittaessa 

yhteistyötä useiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 

 

Kotikuntoutus 

Vanhuspalveluiden kuntoutuksen tavoitteena on ikääntyneen salolaisen kotona asumisen tukeminen. Asiakkaan 

toimintakykyä pyritään edistämään ja ylläpitämään kotona tapahtuvan kuntoutuksen keinoin. Kotikuntoutus  

sisältää toimintakyvyn arviointia, ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua, apuvälinepalvelua ja elinym-

päristön muutostöiden arviointia, moniammatillista yhteistyötä, konsultointia sekä omaisten ohjausta ja neuvon-

taa. 

 

Apuvälineet  

Apuvälineet on tarkoitettu edistämään ja ylläpitämään itsenäistä suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa sekä 

kotona asumista. Tarvittaessa toiminta- tai fysioterapeutti tekee kanssanne arvion apuvälineiden tarpeesta, arvi-

ointi perustuu aina toimintakyvyn arviointiin ja noudatamme luovutuksessa valtakunnallista kriteeristöä. Salon 

kaupungin apuvälinelainaamosta on mahdollista saada lainaan liikkumisen apuvälineitä ja pienapuvälineitä päi-

vittäiseen toimintaan. Asiakkaan tai läheisten tulee itse järjestää apuvälineen kuljetus ja palautus. Apuvälineillä 

taataan hoitotilanteissa sekä teidän että hoitajan turvallisuus. Apuvälineistä on apua myös hoitohenkilökunnalle, 

sillä niiden oikealla käytöllä ehkäistään hoitajien selkään ja raajoihin kohdistuva haitallinen kuormitus ja vältytään 

loukkaantumisilta.  
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Henkilökunnan työturvallisuus  

Kotihoito on yhteistyötä teidän ja läheistesi kanssa. Työnantaja vastaa kotihoidon henkilökunnan työturvallisuu-

desta niin, etteivät kotihoidon työntekijät joudu kodissanne alttiiksi tapaturmavaaroille, työympäristön altisteille 

tai haitalliselle kuormitukselle. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738). Kotihoidon palvelujen järjestämisen tapa  

arvioidaan uudelleen, mikäli kotikäynnin aikana työntekijöihin kohdistuu terveydellistä haittaa tai häirintää.  

 

Tupakointi, alkoholi ja muut päihteet  

Hoitohenkilökunnalle tulee taata savuton työympäristö, joten hoitohenkilökunnan työskennellessä kotonanne, 

teidän ja läheistenne tulee olla tupakoimatta.  

Alkoholin ja muiden päihteiden haittavaikutukset kuormittavat paitsi käyttäjää itseään, myös hänen lähiympäris-

töään ja haittaavat kotona annettavaa hoitoa. Päihtymystila vähentää kontrollia ja lisää riskiä väkivaltaiselle käy-

tökselle. Hoitohenkilökunnalle tulee taata väkivallaton työympäristö.  

 

Väkivaltainen käytös tai seksuaalinen häirintä  

Väkivalta voi olla ruumiillista tai henkistä väkivaltaa tai sillä uhkailua niin töissä kuin vapaa-aikanakin. Väkivalta- 

tai häirintätilanteen jälkeen hoitohenkilökunnan esimies, sairaanhoitaja ja lääkäri arvioivat voidaanko kotihoidon 

palveluja jatkaa vai tarvitaanko kotikäynneillä vartijapalvelua hoitajan turvaksi. Lisäksi arvioidaan muun palvelun 

ja hoidon tarve. Kotihoidon palvelujen järjestämisen tapa arvioidaan uudelleen, mikäli käyttäydytte uhkaavasti. 

Mikäli asunnossanne on muita henkilöitä, jotka käyttäytyvät häiritsevästi tai uhkaavasti, voi hoitaja pyytää heitä 

poistumaan paikalta hoitotoimenpiteiden ajaksi.  

Seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla 

loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Hoitohenkilökunnalle tulee taata henkinen ja  

fyysinen koskemattomuus.  

 

Lemmikkieläimet kotona 

Lemmikkieläimet voivat aiheuttaa allergisia oireita. Lemmikillä voi olla myös voimakas tarve puolustaa kotia ja 

omistajaa. Vaikka aggressiivista käyttäytymistä ei esiintyisikään, voi hoitaja kokea eläinpelkoa. Kaikista lemmik-

kieläimistä tulee olla ennakkotieto hoitohenkilökunnalla ja lemmikkieläin tulee siirtää toiseen huoneeseen  

hoitajan kotikäynnin ajaksi. Lemmikkien hoito (ruokailu, ulkoilu) ei kuulu kotihoidon työtehtäviin. Lemmikkieläi-

men hoitopaikka on hyvä olla mietittynä etukäteen, jos vointinne muuttuu tai olette äkillisen sairaalajakson aika-

na estynyt hoitamaan lemmikkieläintä.  
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Opiskelijat kotihoidossa  

Kotihoito on myös opiskelijoiden työssäoppimispaikka. Samalla varmistetaan myös tulevien ammattilaisten laa-

dukas osaaminen. Työssäoppimisen aikana opiskelijalle tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella tulevan ammatin 

vaatimaa osaamista ja työtehtäviä. Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksista tulee kotihoitoon ympäri vuoden sosio-

nomi-, sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoita työssäoppimisjaksoille. Opiskelijoiden osallistuminen kotikäyn- 

neille on osa heidän opintojaan. 

 

 

 

Haluamme tukea hyvinvointianne ja toimintakykyänne 

Seuraamme palvelujen ja hoidon toteutumista kotihoitokäynneillä ja arvioimme niitä yhteistyössä kanssanne. 

Mikäli teillä on hoitoonne liittyviä kysymyksiä tai kehitysehdotuksia, toivomme, että otatte yhteyttä teitä hoita-

vaan kotihoidon tiimiin viipymättä, jotta voimme yhdessä sopia kanssanne niiden ratkaisusta. Yhteystietomme 

löytyvät teille toimitetusta hoitokansiosta. 

Tarvittaessa voimme järjestää myös hoitoneuvottelun. Hoitoneuvottelu on yhteistyötapaaminen asiakkaan ja 

henkilökunnan kanssa, jossa keskustelemme omista tavoitteistanne arjessa sekä tarpeistanne ja toiveistanne mi-

ten palvelu toteutetaan ja mitä kotihoito sisältää. Halutessanne myös omaisenne tai läheisenne voivat osallistua. 

Hoitoneuvottelun tavoitteena on tutustuminen, yhteisten suuntaviivojen löytäminen ja vahvistaminen hoito-

suunnitelmaksi, omaisten ja läheisten roolin sopiminen asiakkaan arjen tuessa sekä yhteydenpidon tapojen ja 

tiheyden sopiminen omaisten ja läheisten kanssa. Omahoitaja kirjaa hoitoneuvottelun jälkeen tarvittavat tiedot 

asiakas- ja potilastietojärjestelmään ja vie asiat sovitusti eteenpäin. 

 


