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ASIAKASTYYTYVÄISYYS KOTIHOIDON PALVELUISSA 
 
Hämeenlinnassa toteutetaan vuosittain ikäihmisten kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely, 
jonka avulla seurataan asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluun, sekä kerätään kehittämiskoh-
teita palvelun laadun parantamiseksi. Hämeenlinnan kaupungilla on 11 kotihoidon toimi-
pistettä, eri puolilla kaupunkia. Kotihoito toteutetaan pääsääntöisesti kaupungin oman 
henkilöstön toimintana, vain Kauriala  Myllymäen kotihoidon toteuttaa Attendo. 
 
Vuoden 2019 kyselyyn vastasi 30,1 % kotihoidon asiakkaista. Palvelun laatua mitattiin 9 
eri väittämän avulla. Vastausten perusteella kotihoidon palvelu koetaan ystävälliseksi ja 
asiakkaat kokevat tulevansa kohdelluksi hyvin. Palveluiden koettiin myös vastaavan tar-
peisiin. Valtaosa vastaajista oli tyytyväisiä palveluun.  
 
Tärkeimpiä kehittämiskohteita tiedon kulku ja hoitosuhteiden pysyvyys 
 
Kyselyn perusteella tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nousi tiedonkulku hoitajien ja 
omaisten välillä. Tiedonkulun haasteet ovat näkyneet myös aikaisemmissa kyselyissä ja ti-
lanteen parantamiseksi ollaan parhaillaan kartoittamassa erilaisia teknisiä ratkaisuja 
omaisviestinnän kehittämiseksi. 
 
Yleisin avoimissa vastauksissa esitetty huoli liittyi hoitajien vaihtuvuuteen. Erityisesti 
muistisairaiden asiakkaiden läheiset toivoivat mahdollisimman pysyviä hoitosuhteita. 
Hämeenlinnan kotihoidon tavoitteena on taata mahdollisimman vähäinen hoitajien vaih-
tuvuus. Jokaiselle asiakkaalle on nimetty omahoitaja, joka käy ensisijaisesti asiakkaan luo-
na. Lisäksi työvuorosuunnittelua kehitetään mahdollisimman pienen vaihtuvuuden tur-
vaamiseksi.  
 
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla 
 
Tiedonkulun parantamiseksi ja omahoitajuuden vahvistamiseksi on tehty ja tehdään edel-
leen erilaisia toimenpiteitä. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista julkaistaan koosteet, jot-
ka löytyvät Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon verkkosivuilta. Kotihoidon työyksiköt 
laativat asiakastyytyväisyyskyselystä kehittämistoimenpiteet, yhdessä henkilöstön kanssa, 
joka toimitetaan asiakkaalle kotiin.  
 
 
Ikäihmisten palvelujen johtaja 
 
 
 Satu Ala-Kokko 
 
 
 
 
 
 
 



KEHITTÄMISKOHTEET KAURIALA MYLLYMÄEN KOTIHOIDOSSA 
 
Kauriala Myllymäen kotihoidossa asiakastyytyväisyyskyselyssä keskiarvoksi annettiin 3,9.  
 

 
*Vastausvaihtoehdot: 1= täysin eri mieltä, 2=melko eri mieltä, 3=ei samaa mieltä mutta ei eri mieltäkään, 4=melko sa-
maa mieltä, 5=täysin samaa mieltä  
 
• Kauriala Myllymäen kotihoitoa piti erinomaisena tai hyvänä 59,2 %  
• Tukea ja kannustusta, arjen toiminnoissa koki saavansa 72,1 % 
• Kuntouttamisen ja toimintakyvyn ylläpitäminen toteutui 36,6 % 
• Asiakkaiden toiveet huomioitiin 32,0 % 
• Kotihoitopalvelut vastasivat asiakkaiden tarpeita 44,0 % 
• Kauriala Myllymäen kotihoitoa suosittelisi muille 64,4 % 
 
Kauriala Myllymäen kehittämiskohteiksi nousivat:  
 

1) Turvallisuuden tunteen ja riittävien palveluiden varmistaminen 
Hoito- ja palveluneuvottelujen pitäminen asiakkaiden / omaisten kanssa 
Hoito- ja palvelusuunnitelman päivittäminen, palvelujen lisääminen 
Toimintakyvyn ylläpitäminen ja kuntouttaminen 

2) Vuorovaikutus ja kohtaaminen 
Ystävällinen palvelu sekä toiveiden huomioiminen 

 
• Kiitos, kun vastasitte asiakastyytyväisyyskyselyyn ja autatte meitä kehittämään kotihoi-

topalvelua entistä paremmaksi 
• Lisätietoa ikäihmisille tarkoitetuista palveluista antaa ikäihmisten palveluneuvonta, pu-

helin 03 621 3103, arkisin kello 9-16 tai ikäihmisten.neuvonta@hameenlinna.fi 
 
 
Kehittämistoimenpiteet palvelumme laadun parantamiseksi 
 
Henkilöstö on keskuudessaan pohtinut keinoja parantaa vuorovaikutusta ja asiakaskoh-
taamista. Tämän perusteella työyksikköön on laadittu Hyvän vuorovaikutuksen teesit, joita 
jokainen työntekijä sitoutuu noudattamaan.  

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS, ASTEIKKO 1-5*
Kaurila-
Myllymäen 
kotihoito

saan yhteyden minua hoitaviin kotihoidon työntekijöihin 4,1

saamani tieto on riittävää ja ymmärrettävää 3,9

tiedonkulku hoitajien ja omaisten välillä on riittävää 3,6
kotihoidon työntekijöiden kanssa yhteistyö on sujuvaa ja voin luottaa heihin 4,2
koen oloni turvalliseksi 4,2

palvelu on ystävällistä ja minua kohdellaan hyvin 3,8

kotihoidon kanssa sovitut asiat toteutuvat 3,4

kotihoito huomioi toiveeni 3,8

saamani kotihoidon palvelut vastaavat tarpeitani 4,1
Keskiarvo 2019 3,9
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Yksikköön on nimetty Erinomaisen palvelun valmentaja, joka yhdessä esimiehen kanssa 
jalkauttaa Attendon arvojen mukaisia toimintatapoja yksikköön säännöllisellä koulutuk-
sella.   
 
Asiakkaan hoivan työnjakoa ja toimintatapoja selkiytetään koulutuksen ja keskustelun 
avulla sekä sisäisesti, että yhteistyötahojen kanssa. Hoito- ja palveluneuvottelujen tarvetta 
arvioidaan suunnitelmallisella ohjelmalla, jonka toteutumisesta vastaa asiakasvastaava.  
Hoito- ja palvelusuunnitelma perustuu asiakkaan toimintakykyyn ja sen muutoksiin, sekä 
asiakkaan ja tämän läheisen kokemukseen avun tarpeesta. Toimintakykyä mittavien työka-
lujen käyttöä tehostetaan työyksikön sisäisellä koulutuksella. Alueen palveluohjauksen 
kanssa ollaan tiiviissä yhteistyössä hoito- ja palvelusuunnitelmien pitämiseksi ajantasaisi-
na. 
 
Jokaiselle säännöllisen kotihoidon asiakkaalle tullaan tekemään lyhyt fyysisen toimintaky-
vyn testistö. Henkilökunta on koulutettu testin käyttöön ja tulkintaan.  Testin tuloksen pe-
rusteella asiakkaita ohjataan tarkempiin, fysioterapeutin suorittamiin, toimintakyvyn tes-
teihin. 
 
Asiakkaiden fyysistä ja kognitiivista toimintakykyä tuetaan osallistamalla heitä arjen toi-
mintoihin kotihoidon työntekijöiden tuella; ravitsemuksesta ja hygieniasta huolehtimi-
seen, liikkumiseen, kertomiseen päivän tapahtumista. Asiakkaan rooli halutaan nähdä 
hoidon kohteena olemisen sijaan aktiiviseksi toimijaksi kotihoidon työntekijöiden tuella. 
Perustetut tuolijumppa ja kuntosaliryhmät lisäävät asiakkaiden fyysistä, mutta vertaistoi-
minnan avulla myös psyko-sosiaalista toimintakykyä.  
 
 
Syysterveisin, Kauriala Myllymäen kotihoidon henkilökunta 
 
Johtaja 
 

Niina Myyrä 

 


