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JOHDANTO  

Hämeenlinnassa toimii yhdistetty kotihoito, johon sisältyy kotipalvelun ja kotisairaan-

hoidon tehtävät. Kotihoitoa on mahdollista saada tilapäisenä tai säännöllisenä palve-

luna. Kotihoidon toimintaperiaatteena on antaa hyvää ja turvallista hoitoa ja hoivaa 

asiakkaalle. 

Hoito toteutetaan kuntouttavalla työotteella siten, että asiakkaan omaa toimintakykyä 

ylläpidetään ja asiakasta ohjataan tekemään mahdollisimman omatoimisesti päivän 

askareita ja hoitotoimenpiteitä. Kaikissa kotihoidon tarjoamissa palveluissa on tavoit-

teena se, että tarvittaessa ohjatusti tai yhdessä hoitajan kanssa asiakas pystyy te-

kemään itse mahdollisemman paljon. Kotihoito pyrkii välttämään asiakkaan puolesta 

tekemistä ja kannustaa omatoimisuuteen ja aktiiviseen elämään. Omaisia ja lähipiiriä 

kannustetaan osallistumaan asiakkaan arkeen, koskien mm. virkistäytymistä sekä 

hoitoa ja hoivaa. 

Kotihoidon myöntämisperusteet täyttävälle asiakkaalle tehdään yksilöllinen kotihoi-

don suunnitelma yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja kotihoidon henkilöstön kanssa.  

Kotihoidon suunnitelman sisältöä muutetaan asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa, 

toimintakyvyn alentuessa hoitoa lisätään ja toimintakyvyn parantuessa hoitoa vä-

hennetään. 

Säännöllisen kotihoidon asiakkaan vointia ja toimintakykyä seurataan jatkuvasti ja 

arvioidaan vähintään puolivuosittain, tai tilanteen muuttuessa toimintakykymittaria 

(RAI HC) apuna käyttäen. 

Ikäihmisten kotihoidon ja kotona asumista tukevien palveluiden myöntämisperusteet 

on hyväksytty Ikäihmisten palvelujen lautakunnassa (IKLA) 22.10.2014 § 51. 

 

PALVELUN SISÄLLÖT 

Seuraavaksi on kuvattu keskeiset kotihoidon palvelujen sisällöt ja kotihoidon tehtä-

vät. Kotihoidon sisällöstä sovitaan kuitenkin tarkemmin aina asiakaskohtaisesti kun-

kin asiakkaan tarpeiden ja voimavarojen mukaisesti. Kotihoidon tavoitteena on lisätä 

asiakkaan itsenäistä toimintakykyä sekä parantaa elämänlaatua. Asiakkaan toimin-

takyvystä huolehditaan kokonaisvaltaisesti, mistä syystä jokaisen käynnin yhteydes-

sä korostuu henkilöstön toteuttama ammattitaitoinen asiakkaan voinnin ja kotitilan-

teen arviointi huolimatta siitä, mikä käynnin sovittu sisältö on. 

Säännöllisen kotihoidon asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus kuukausittaiseen yhtei-

seen tekemiseen kotihoidon työntekijän, pääsääntöisesti omahoitajan kanssa. Asias-

ta sovitaan mahdollisuuksien mukaan jo palveluohjaajan palvelutarpeen selvittämis-

käynnin yhteydessä ja se kirjataan asiakkaan palvelusuunnitelmaan sekä kotihoidon 

suunnitelmaan. Asiakkaan ”extra-aika” voi olla tekemistä, joka ei muuten kuulu koti-

hoidon keskeisiin tehtäviin tai palvelun sisältöihin, esimerkiksi virikkeellistä yhteistä 



 

 

toimintaa asiakkaan kanssa. Tavoitteena on sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen. 

”Extra-aika” on puolesta tunnista kahteen tuntiin kuukaudessa. ”Extra-aika” on osa 

asiakkaalle määriteltyä kotihoidon tuntikehystä ja siten maksullista. 

 

HOIVAPALVELUT 

Henkilökohtaisella hoivalla autetaan asiakasta arkielämän toiminnoissa ja tuetaan 

kotona asumista. Asiakas tekee nämä toiminnot mahdollisemman itsenäisesti toimin-

takykynsä rajoissa, jotta itsenäinen elämä on kotona mahdollista. 

Tuen tarve henkilökohtaisessa hygieniassa 

Henkilökohtaisen hygienian ylläpitämiseen kuuluu asiakkaan avustami-

nen suihkussa pääsääntöisesti kerran viikossa asiakkaan omia voimava-

roja hyödyntäen. Suihkupäivät ajoitetaan arki-iltapäiviksi.  

Asiakkaan saunassa käymisestä ja saunomisessa auttamisesta sovitaan 

erikseen harkiten, turvallisuustekijät huomioon ottaen ja mikäli sauna on 

asunnon pesutilojen yhteydessä, eikä ole puulämmitteinen. 

Tarvittaessa asiakasta avustetaan päivittäin pikkupesuissa sekä suuhy-

gieniassa. Pesujen yhteydessä huomioidaan esim. ihon kunto, avuste-

taan parran ajossa tai kynsien leikkuussa. 

Tuen tarve ravitsemuksessa 

 Kotihoito huolehtii asiakkaan ravitsemustilanteen kokonaisvaltaisesta 

seurannasta. Asiakasta ohjataan syömään terveellisesti ja monipuolises-

ti.  Käyntien yhteydessä kotihoito laittaa tarvittaessa aamu-, väli-, ja ilta-

palan mikäli näin on sovittu kotihoidon suunnitelmassa. Lisäksi huolehdi-

taan riittävän nesteen saannista sekä aterioiden lämmittämisestä sekä 

avustetaan ruokailussa. Riittävää ravinnon saantia seurataan RAI-

arvioinnin sekä painon tarkkailun avulla ja tarvittaessa käytetään MNA-

testiä. 

 Mikäli asiakas ei kykene itse valmistamaan aterioita, on hänellä mahdol-

lisuus tilata ateriat kaupungin tai yksityisen tuottamasta ateriapalvelusta. 

Tarvittaessa asiakasta avustetaan ateriapalvelun tilauslomakkeiden täyt-

tämisessä (mm. kaupungin kylmäateriapalvelun sähköisen tilausjärjes-

telmän lomakkeet). 

  



 

 

Tuen tarve liikkumisessa 

Asiakkaan liikkumisen ja omatoimisuuden mahdollisuudet päivittäisten 

arkiaskareiden yhteydessä selvitetään. Kotiympäristön turvallisuudessa 

kiinnitetään huomiota kaatumisvaaraa aiheuttaviin tekijöihin kuten kyn-

nykset, matot, johdot jne. Asiakkaan kanssa yhdessä laaditaan liikunta-

suunnitelma, jota toteutetaan ja seurataan sovitun mukaisesti. Liikunta-

suunnitelma on osa kotihoidon suunnitelmaa. Asiakkaan kanssa keskus-

tellaan liikkumisen merkityksestä osana oman terveyden hoitoa ja koto-

na asumisen mahdollistajana.  

Kotihoidon työn toimintamalli on toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä työ-

ote joka perustuu asiakkaan jäljellä olevien voimavarojen hyödyntämi-

seen arjen toiminnoissa. 

Asiakasta avustetaan ja opastetaan apuvälineiden ja hoitotarvikkeiden 

hankinnassa ja käytössä. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä kotihoidon 

fysioterapeuttien kanssa. 

 Kotihoidossa selvitetään omaisten osuus tai muita vaihtoehtoisia tapoja 

esim. vapaaehtoistoimijat, ulkoilun mahdollistamiseksi asiakkaalle. 

 

Tuen tarve tekstiilihoidossa 

 Ensisijaisesti pyykkihuollosta huolehtii asiakas itse, omainen tai yksityi-

nen palveluntuottaja. Mikäli asiakas itse tai omainen ei kykene pyykki-

huoltoon eikä tarjolla ole yksityisiä palveluntuottajia, voidaan asiakkaan 

käyttö/liinavaatteista koostuvat pyykit pestä kotihoidon käynnin yhtey-

dessä asiakkaan omalla koneella. Jos asiakkaalla ei ole omaa konetta 

niin pyykit voidaan pestä taloyhtiön koneella. 

Kotihoidon työntekijän poistuessa asiakkaan luota, kone voidaan jättää 

päälle, mikäli asiakkaalta/omaiselta saadaan tähän kirjallinen lupa.  

 Vuodevaatteet vaihdetaan kerran kuukaudessa tai asiakkaan tarpeen 

mukaan. 

 Silitys, mankelointi, vaatteiden käsinpesu, mattojen, verhojen tai muiden 

arkojen tekstiilien yms. pesut ohjataan lähipiirille tai yksityisille palvelun-

tuottajille. 

Tuen tarve kodin hoitamisessa 

 Asiakasta ohjataan osallistumaan kodinhoidollisiin tehtäviin omien voi-

mavarojensa mukaan. Mikäli asiakas tarvitsee apua kodin perus-tai 



 

 

suursiivouksessa sen suorittaa ensisijaisesti esim. omainen tai yksityiset 

palveluntuottajat.  

Kotihoito tukee ja tarvittaessa auttaa asiakasta kodin ylläpitosiistimises-

sä yhdessä asiakkaan kanssa niin, että riittävä siisteystaso säilyy. Ylläpi-

tosiistiminen pitää sisällään asiakkaan tiskien tiskausta, ruokailu- ja keit-

tiön työtasojen siistimistä, roskien viemistä ulos tarvittaessa. Jääkaappi 

siistitään ja pilaantuneet elintarvikkeet laitetaan roskiin. WC:n pesu suo-

ritetaan kerran viikossa tai tarpeen mukaan. Asiakkaan päivittäin käyt-

tämät huoneet imuroidaan tarvittaessa kerran kuukaudessa.  

Tuen tarve asioinnissa 

Pankki- ym. asioinnit asiakas hoitaa itse tai hänen uskottu henkilön-

sä/edunvalvojansa. Kotihoidon työntekijät eivät millään tavalla hoida 

asiakkaan raha-asioita eivätkä käsittele asiakkaan rahoja tai pankkikort-

tia. Asiakkaan valmiiksi allekirjoittamat laskut voidaan viedä maksupal-

veluun. 

Tarvittaessa asiakasta avustetaan kauppatilausten tekemisessä. Muuten 

kauppa-asioinnin huolehtii asiakas itse, omainen tai yksityinen palvelun-

tuottaja. Kotihoito toteuttaa kauppapalvelun poikkeuksellisesti vain sil-

loin, jos asiakas tai omainen ei pysty siitä huolehtimaan eikä alueella 

toimi yksityisiä kauppapalvelun tuottajia. 

Palveluohjaajan palvelutarpeen selvittämiskäynnillä pyritään löytämään 

asiakkaille parhaiten sopiva tapa järjestää kauppapalvelu ja se kirjataan 

palvelusuunnitelmaan. 

Virkistäytymis- ja kuntoutusmielessä tehdyt asioinnit yhdessä asiakkaan 

kanssa, suunnitellaan ja määritellään jo kotihoidon suunnitelmaan. Nä-

mä käynnit voivat olla osa asiakkaan ”extra”-aikaa. 

Sairaanhoidolliset tehtävät 

 Kokonaisvaltainen kotihoito sisältää myös sairaanhoidollisia tehtäviä, 

ohjausta ja seurantaa. Asiakkaan hoito toteutetaan lääkärin antamien 

kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Sekä sairaanhoitajat, että lähihoitajat to-

teuttavat sairaanhoitoa. 

Asiakkaan terveydentilan seurantaan kuuluu myös verensokerin ja ve-

renpaineen mittaus tarvittaessa, painon seuranta, asiakkaan muistin ja 

henkisen tilan tarkkaileminen sekä erilaisten oireiden huomioiminen ku-

ten kaatuminen, huimaus, sekavuus, turvotus, kivut. Asiakkaan tervey-

dentilaa seurataan, oireita tarkkaillaan ja tarvittaessa otetaan yhteys hoi-

tavaan lääkäriin. Sairaanhoidollisia tehtäviä ovat esim. haavahoito, 

avannehoito, katetrointi. Verinäytteitä otetaan kotona vain siinä tapauk-



 

 

sessa, että asiakas ei kykene menemään itse tai avustettuna terveys-

asemalle. 

Lääkehoito 

 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ovat apteekin annospussijakelun (An-

ja) piirissä, mikäli asiakkaalla on vähintään 3 säännöllistä lääkettä. Poik-

keuksena ovat ne asiakkaat, jotka lääkärin päätöksestä eivät sovellu ap-

teekin annospussijakeluun. 

 Kotihoito avustaa lääkkeiden antamisessa ja seuraa lääkärin antamien 

määräysten toteutumista sekä lääkkeiden toivottua vaikutusta ja sivuvai-

kutuksia. 

 Annospussijakelun (Anja) palvelusta asiakasta veloitetaan osana sään-

nöllisen kotihoidon maksua. 

 

 

Sosiaalinen kanssakäyminen 

 Sosiaalinen kanssakäyminen ja vuorovaikutus ovat olennainen osa hoi-

to- ja hoivatyötä. Kotihoidon henkilöstö keskustelee, kuuntelee, ohjaa ja 

avustaa, sekä toimii ystävällisesti ja asiakasta kunnioittaen. 

 Kotihoidon suunnitelmaan sisältyvän voimavarakartoituksen avulla työn-

tekijät huomioivat asiakkaiden elämänhistorian, kannustavat ja ohjaavat 

pitämään yllä ihmissuhteita ja harrastuksia niin, että asiakkaalla säilyisi 

sosiaalinen kanssakäyminen ja mielekäs toiminta omien voimavarojen 

mukaan mahdollisimman pitkään. 

 Palveluohjaajat sekä kotihoidon työntekijät pyrkivät löytämään erityisesti 

yksinäisille kotihoidon asiakkaille mahdollisimman sopivia vapaaehtois-

toimijoita. Kotihoito pyrkii edesauttamaan asiakkaan yhteydenpitoa 

omaisiin ja ystäviin sekä ohjaa, kannustaa ja avustaa osallistumaan eri-

laisiin toimintaryhmiin.  

 

Muut arkea auttavat tehtävät 

 Postit haetaan postilaatikosta, jos asiakas ei siihen itse kykene 

 Polttopuut kannetaan, jos se on ainoa asunnon ja ruuan lämmi-

tyskeino ja asiakas pystyy huolehtimaan turvallisesti puulämmi-

tyksestä.  



 

 

Kotihoito huolehtii osaltaan tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa 

helmikuussa (11.2) siitä, että palovaroitin ja häkävaroitin ovat toiminta-

kunnossa. Turvapuhelimen toiminta tarkistetaan 1 x kuukaudessa.    

 

Ilta- ja viikonlopputyöt 

 Ilta- ja viikonlopputyössä tehdään asiakkaan kotona päivittäiset välttä-

mättömät hoidon tarpeen mukaiset tehtävät niin, että asiakkaan kotona 

asuminen on mahdollista. 

 Jos läheiset vierailevat asiakkaan luona hoitaen hänet iltaisin, viikonlop-

puisin tai juhlapyhinä, pyydetään heitä ilmoittamaan etukäteen kotihoi-

don henkilöstölle, mikäli kotihoidon käyntiä tässä yhteydessä ei tarvita. 

Yöhoito 

 Yöhoidon piiriin otetaan asiakas, jonka kotona selviytyminen sitä välttä-

mättä edellyttää. Yöhoidon tarpeellisuutta ja määrää arvioidaan säännöl-

lisesti. Yöhoidon tehtävät perustuvat asiakkaan öiseen palvelutarpee-

seen esim.  

 wc-käynneissä avustaminen 

 vaipan vaihto- asentohoito asiakkaille, jotka eivät itse pysty vaih-

tamaan asentoa. 

 voinnin seuranta (kotiutuskokeilut ja sairaalasta kotiutuneet) 

Kotihoidon yöhoitoa voidaan antaa säännöllisenä palveluna, jolloin se on 

huomioitu asiakkaan saamassa palvelumäärässä. Kotihoidon yöhoitoa 

voi saada myös tilapäisesti esim. sairaalasta kotiutumisen yhteydessä ja 

saattohoitotilanteessa.  

 

Akuutti kotihoito 

 Akuutti kotihoitotiimi vastaa akuuttiin kotihoidon tarpeeseen sairaalasta 

kotiutustilanteissa ja kotihoidossa olevan asiakkaan terveydentilan äkilli-

sissä muutostilanteissa. 

 Akuutin kotihoidon tavoitteena on nopeuttaa sairaalasta kotiutuksia ja 

estää kotihoidossa olevan asiakkaan tarpeetonta sairaalaan joutumista 

mm. vahvistamalla asiakkaan tilannetta kuntoutuksen keinoin. 

 Akuutti kotihoito vastaa asiakkaan hoivan ja hoidon tarpeisiin kotihoidon 

toimintaperiaatteiden mukaisesti asiakkaan voimavaroja ylläpitäen ja tu-



 

 

kien. Jokaiselle asiakkaalle arvioidaan tarkoituksenmukaisin järjestely 

hoidon ja hoivan toteutuksesta yksilöllisesti suunnitellen. 

 Kotikäyntien määrä vuorokaudessa muotoutuu asiakkaan avun ja huo-

lenpidon tarpeesta. 

Akuutti kotisairaanhoito 

 Akuutti kotisairaanhoito on lyhytaikaista ja sairaalatasoista hoitoa asiak-

kaan kotona, palvelutaloissa tai vanhainkodeissa. Hoitoon kuuluu mm. 

suonensisäiset lääkitykset ja nesteytykset sekä vaativat haavahoidot. 

Päätöksen hoitoon ottamisesta tekee lääkäri.  

 

Rajaukset kotihoidossa 

 Kotihoito on tarkoitettu hoivan ja hoidon varmistamiseksi ja tukemiseksi 

kotona asuville iäkkäille henkilöille. Mikäli asiakkaalla ilmenee tarvetta 

esim. siivoukseen tai suursiivoukseen, ikkunoiden pesuun, verhojen 

vaihtamiseen, kukkamultien vaihtamiseen, lemmikkieläinten hoitoon ja 

ulkoiluttamiseen, pakastimen sulatukseen, juhlien järjestämiseen tai pi-

han ja puutarhan töihin, asiakkaalle etsitään yhdessä hänen kanssaan 

yksityinen palveluntuottaja, jollei omainen pysty huolehtimaan näistä 

tehtävistä. 

 Mikäli asiakas on voimakkaasti päihteiden vaikutuksen alaisena kotihoi-

don kotikäynnillä, varsinainen käynti siirretään myöhemmäksi turvalli-

suussyistä. Päihtyneen asiakkaan yleistila kuitenkin tarkistetaan, mikäli 

sen voi turvallisesti tehdä. 

 Kotihoidon henkilöstö ei kuljeta asiakkaita omilla autoillaan. Asiakkaan 

kanssa asioitaessa käytetään julkista kulkuneuvoa tai taksia joiden kus-

tannuksista vastaa asiakas. 

 Saattoapu järjestetään ensisijaisesti omaisten, lähipiirin tai vapaaehtois-

työn turvin. Kotihoito avustaa tarvittaessa vapaaehtoisen saattajan ti-

laamisessa. 




