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KOTIHOIDON TOIMINTA 
 
Kotihoito on tarkoitettu henkilölle, joka ei pysty itsenäisesti tai omaisten avun turvin asumaan 
kotonaan ja tarvitsee hoivaa, huolenpitoa ja/tai sairaanhoitoa sekä apua päivittäisissä toimin-
noissaan. Kotihoidon tavoitteena on oikea-aikainen, asiakaslähtöinen, yksilöllinen ja tavoitteelli-
nen hoito ja huolenpito. Lähtökohtana on, että asiakkaan hoito ja huolenpito vaatii sosiaali- 
ja/tai terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista, ja että pääsääntöisesti hoivan, huolen-
pidon ja/tai sairaanhoidon tarve on jatkuvaa, viikoittain tapahtuvaa tai päivittäistä hoidon tarvet-
ta. 
 
Kotihoidon palvelu voi olla myös tilapäistä, kertaluonteista tai lyhytkestoista hoidon tarvetta ku-
ten sairaanhoidollisia toimenpiteitä esim. tilapäisen lääkityksen hoitaminen, näytteen ottaminen, 
haavahakasten poistaminen.  
 
Kun hoito on jatkuvaa ja säännöllistä, asiakas maksaa säännöllisestä kotihoidosta bruttotu-
losidonnaisen kuukausimaksun, joka perustuu asiakkaan tarvitsemaan kotihoidon palvelun tun-
timäärään/kuukausi. Tilapäinen kotihoito on kertaluonteista (max. 2 viikkoa ei hoito- ja palvelu-
suunnitelmaa eikä erillistä asiakasmaksupäätöstä) tai lyhytkestoista (2 viikosta 2 kuukauteen 
kestävää hoitoa, tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma ja asiakasmaksupäätös).     
 
Kotihoidon toiminta suunnitellaan huomioiden aina asiakkaan hoidon ja huolenpidon tarve sekä 
siihen liittyen asiakkaan voimavarat. Kotihoito perustuu yksilölliseen ja lakisääteiseen palvelu-
tarpeen selvitykseen. Palvelutarpeen perusteella suunniteltu kotihoito toteutetaan kuntouttavalla 
työotteella siten, että asiakas osallistuu omaan hoitoonsa toimintakykynsä mukaan. Kotihoidon 
toimintaa ohjaa asiakkaan itsemääräämisoikeus. 
 
Kotihoito voi alkaa nopealla aikataululla, esim. erikoissairaanhoidon kotiutuksena, jolloin palve-
lut alkavat välittömästi, ennen laajempaa palvelutarpeen arviointia, joka kuitenkin tehdään vii-
kon kuluessa hoidon aloittamisesta tai yhteydenotosta. Kotiutukset ja uusien asiakkuuksien 
aloitus tapahtuu pääsääntöisesti virka-aikana arkisin.  
 
Kotihoidon asiakkaalle, joka tarvitsee apua lyhytkestoisesti (2vk-2kk) tai jatkuvasti, tehdään hoi-
to- ja palvelusuunnitelma palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä kotikäynnillä asiakkaan luona. 
Asiakasta kuullaan hänen omista tarpeistaan lähtökohdin ja hoidontarpeet toivomuksineen kir-
jataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Kotikäynnillä toivotaan tarvittaessa olevan mukana myös 
asiakkaan omaisia tai läheisiä, asiakkaan toimintakyvyn sitä vaatiessa. Läheisverkosto kartoite-
taan aina. Kotihoidon asiakkaan palvelut arvioidaan ja hoito - ja palvelusuunnitelma tarkistetaan 
kaksi kertaa vuodessa ja lisäksi aina asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa.  
 
Kotihoidossa on käytössä Effica - terveystietojärjestelmä, jonne kirjataan asiakkaan hoito- ja 
palvelusuunnitelma, kaikki sairaanhoidolliset ja hoitoon liittyvät keinot sekä toimenpiteet. Lisäksi 
potilaskertomukseen kirjataan hoidon kannalta oleelliset tapahtumat sekä hoitotyön tulokset. 
Vähintään kerran viikossa tai tarvittaessa useammin kirjataan asiakkaan tilasta tai sen muutok-
sista lyhyt arvio/kuvaus suunniteltuun hoitoon nähden.  
 
Asiakkaan kotihoidon turvaamiseksi apuvälinetarpeet kartoitetaan. Kotihoito tekee aktiivisesti 
yhteistyötä terveyskeskuksen kuntoutuksen kanssa. Apuvälinesuosituksia noudatetaan hoidol-
listen ja työsuojelullisten syiden vuoksi esim. sairaalasängyt ja nostolaitteet.  
 
Kotihoitoa on saatavana pääsääntöisesti klo 7-21 välisenä aikana. Kotikäynnin ajoittumiseen 
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vaikuttaa se, kuinka tärkeä on hoidollisin perustein saada kotikäynti tiettyyn aikaan.  Ne käynnit, 
joita ei välttämättä ole hoidollisin perustein syytä tehdä aamun (klo 7-9) tai illan (klo 19–21) tun-
teina, jaotellaan muuhun aikaan päivään sopivaksi. Kotikäyntien lisäksi voidaan tukea asiak-
kaan kotona pärjäämistä esim. puhelinsoitoin (esim. muistutetaan lääkkeen ottamisesta). Pää-
sääntöisesti kodinhoidolliset tehtävät (esim. pyykinpesu, lakanoiden vaihto, tiskaaminen ja muu 
siistiminen), asioinnit, viikoittaiset lääkeannostelut ja haavahoidot hoidetaan vain arkipäivisin. 
Aamu- ilta-, pyhä- ja viikonloppukotikäynneillä työtehtävät rajataan asiakkaiden välttämättömiin 
henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon liittyviin hoitotoimenpiteisiin.  
 
Omaisia ja lähipiiriä tuetaan osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon. 
 
Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon palveluja ei voida myöntää henkilölle: 

 joka on oikeustoimikelpoinen ja ymmärtää hoidontarpeen merkityksen, mutta ei itse ha-
lua tai toistuvasti kieltäytyy vastaanottamasta kotihoitoa.  

 joka ei sitoudu yhteistyöhön, vaikka ymmärtää sen merkityksen hoitonsa kannalta.  

 jonka aggressiivista käyttäytymistä ei saada hallintaan.  

 jonka kotiympäristö arvioidaan olevan kotihoidon henkilöstölle työsuojeluperustein haital-
linen.  

 
Kotihoidon hoitohenkilökunta ei välttämättä ole saavutettavissa puhelimitse akuuttiluonteiseen 
hoidon tarpeeseen lukuun ottamatta turvahälytyksiä arkipäivinä. Kotihoidon palvelu perustuu 
suunnitelmallisuuteen ja sopimukseen asiakkaan kanssa. Asiakkaalla on oikeus hoito- ja palve-
lusuunnitelmaan kirjattuun hoitoon. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistetaan säännöllisesti tai 
tarpeen mukaan. 
 
Kotihoito järjestää lisäksi suunnitellusti iäkkäiden hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä sekä pyy-
dettäessä tai tarpeen vaatiessa palvelutarpeen arviokäyntejä. 

 
 

 

KOTIHOIDON HOIVAPALVELUT 

 
Alla olevien apujen saaminen perustuu asiakkaan toimintakykyyn ja jatkuvaan palvelutarvearvi-
oon.  
 

Henkilökohtainen hygienia 

 

 Päivittäisessä peseytymisessä avustaminen (mm. kasvot, hampaat, kainalot ja alapesu)  

 Suihkuttaminen kerran viikossa, hiusten kampaaminen ja laitto tarpeen mukaan. Kotihoi-

don palveluun ei kuulu hiustenleikkuu. 

 Ihon perusrasvaus, parranajo, kynsien leikkaus sekä ihon kunnon tarkastaminen. Vaati-

vammat jalkahoidot ja kynsien leikkaukset ohjataan jalkojenhoitajalle. 

 WC – toiminnoissa avustaminen suunniteltujen kotikäyntien yhteydessä  

 Tarvikkeet hankitaan hoitotarvikehankintaohjeen mukaisesti (mm. vaipat) 

 

Ravitsemus 

 

 Ohjaus ja neuvonta terveellisen ja monipuolisen ravitsemuksen toteutuksessa 

 Peruselintarvikkeista huolehtiminen sekä avustaminen kauppatilauksen tekemisessä  
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 Riittävän nesteytyksen ja ravitsemuksen tarkkailu (mm. virtsaneritys ja kuivumisoireet) 

 Aamu-, väli- ja iltapalojen valmistaminen sekä ruuan lämmitys 

 Aterioiden tarjolle laittaminen ja ruokailussa avustaminen 

 

Pukeutuminen 

 

 Pukemisessa ja riisuuntumisessa avustaminen myös (mm. tukiliivit, tukisukat ja tu-

kisidokset) 

 Asiallisesta vaatetuksesta huolehtiminen yhteistyössä omaisten kanssa 

Kodinhoito 
 

 Välittömien asuintilojen ylläpitosiivouksesta huolehditaan kotikäyntien yhteydessä ensisi-
jaisesti asiakasta tukemalla ja ohjaamalla kotihoidon hoitajan arvion mukaan (mm. imu-
rointi, kostea pyyhintä (tahrat), wc:n pesu, keittiön siistiminen, tiskaus ja roskien ulos 
vienti). 

 Esteettömän kulun varmistaminen 

 TV-, atk- ja sähkölaitteiden käyttöturvallisuudesta huolehditaan niin, että laitteiden päällä 
ei ole tavaroita.  

 Omaisen asuessa samassa taloudessa oletetaan, että omainen mahdollisuuksiensa mu-
kaan huolehtii osaltaan siistimisestä samoin kuin omaisen vieraillessa asiakkaan luona.  

 Jääkaappi ja mikroaaltouuni siistitään tarpeen mukaan.   

 Perussiivouksessa, ikkunoiden pesussa ja muissa kodinhoitotehtävissä ohjataan asia-
kasta käyttämään yksityisiä palveluntuottajia.  

 Vuodevaatehygieniasta huolehtiminen, lakanoiden ja tyynyliinojen vaihto tarpeen mu-
kaan 

 Pyykit pestään pääsääntöisesti asiakkaan omalla pesukoneella. Kotihoidon työntekijän 
poistuessa asiakkaan luota, kone voidaan jättää käyntiin. Mikäli oman koneen käyttämi-
nen tai käyntiin jättäminen hoitajan poistuessa ei ole mahdollista, asiakkaan/omaisen tu-
lee toimittaa pyykki pesulaan tai huolehtia muulla tavoin pyykinpesusta. Silitys, manke-
lointi, vaatteiden käsinpesu sekä mattojen, verhojen yms. pesut hoitaa lähipiiri tai yksityi-
nen palveluntuottaja 

 Poikkeustilanteissa vaatteet voidaan pestä kunnan pyykkituvassa. (asiakkaalla ei ole vet-
tä tai pesukonetta käytössä) 

 Asiakkaalla tulisi olla oma pyykinkuivatusteline  

 
 

 

Asiointi ja muut tehtävät 

 

 Kauppa-asioinnit, pankki ym. asioinnit hoitaa asiakas, omaiset tai hänen edunvalvojansa 
tai muu lähipiiri. 

 Kotihoito hoitaa asiakkaan asiointeja poikkeustapauksissa. Kauppa-asiointi voi toteutua 
Auran kunnan sopiman yhteistyökumppanin välityksellä. Kotihoito ei käsittele rahaa. 
Poikkeustapauksissa asiakas antaa kotihoidon henkilökunnalle valtakirjalla rahannosto-
oikeuden pankissa.  Asiakas ohjataan laskujen maksuun liittyen käyttämään pankin suo-
ramaksupalvelua. 

 Puhelimitse tehtävien ajanvarausten ja asiointien hoitaminen tehdään pääsääntöisesti 
asiakkaan luona ja asiakkaan puhelimella. 

 Lääkäriin, erikoissairaanhoidon palveluihin tai laboratorioon saattaminen, jos se jatko-
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hoidon kannalta on välttämätöntä eikä omaista tai vapaaehtoistyön vaihtoehtoja ole käy-
tettävissä. 

 Puutarhanhoito ja puiden pilkkominen eivät ole kotihoidon työtehtäviä. 

 Postit haetaan postilaatikosta, ellei asiakas itse siihen kykene. 

 Asiakkaiden lemmikkieläinten hoito ja ulkoiluttaminen eivät sisälly kotihoidon tehtäviin. 
 

 Muistutetaan/huolehditaan palovaroittimen ja turvapuhelimen säännöllisestä testaami-
sesta. 

 Asiakasta ohjataan tarpeen mukaan muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin. 
 
 

Arkiliikkuminen ja harrastukset 

 

 Kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan 

 Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään asiakkaan kanssa yhteistyössä hänen hy-
vinvointiaan edistävät toiminnot (esim. liikunta, psyko-sosiaalinen tuki- ja toiminta) 
 

  Kotihoidon työntekijä voi rauhallisina kotihoidon hetkinä tehdä asiakkaan kanssa yhdes-
sä sovittuja asioita esim. ulkoilla, opastaa omatoimisuuteen, harjoitella siirtymisiä, saat-
taa kerhoon, antaa enemmän aikaa asiakkaalle. 
 
 
 

KOTIHOIDON SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT 

 
Alla olevien apujen saaminen perustuu asiakkaan toimintakykyyn ja jatkuvaan palvelutarvearvi-
oon. 

 

Lääkehoito 

 

 Lääkehoitoa toteutetaan lääkärin ohjeiden mukaan. (lääkehoitoon sisältyy mm. reseptien 
uusinta, lääkkeiden hakeminen ja jakaminen, lääkelistan ylläpitämisestä huolehtiminen, 
lääkkeiden vaikutusten ja mahdollisten sivuoireiden seuraaminen ja tiedottaminen lääkä-
rille)  

o Jos pelkkä lääkityksen anto vaatii käynnin, asiasta neuvotellaan lääkärin kanssa ja 
pyritään muuttamaan lääkkeen antoaikaa käyntien yhteyteen. 

o Ehdotetaan koneellista lääkkeiden annosjakelua asiakkaalle apteekin kautta, mikäli 
asiakkaalla ei ole muuta kotihoidon tarvetta 

o Avustetaan lääkkeiden antamisessa, mutta ainoastaan siinä tilanteessa, että koti-
hoito on huolehtinut lääkkeiden jakamisen dosettiin tai ne on jaettu apteekissa 
koneellisesti.   

 Lääkkeet säilytetään pääsääntöisesti asiakkaan luona. Suositellaan lukollisen lääkekaa-
pin hankintaa asiakkaan kotiin. 

 Asiakkaan/omaisen tulee tiedottaa kotihoitoa esim. yksityislääkärin määräämistä lääk-
keistä.  
 
 

 

Muut tehtävät 
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 Kotihoito huolehtii sairaanhoidollisista tehtävistä ja välttämättömien näytteiden ottamises-
ta niiltä asiakkailta, jotka eivät itse pääse kulkemaan terveyskeskukseen. 

 Kotihoito toteuttaa vaativampia erikoishoitoja esim. saattohoitoa yhteistyössä lääkärin ja 
terveyskeskuksen kanssa. 

 Kotihoito huolehtii kausi-influenssarokotuksista, jos asiakas ei itse pääse terveysasemal-
le. 

 Asiakkaan henkilökohtaisten apuvälineiden tarpeen arviointi ja hankkiminen yhdessä ter-
veyskeskuksen kuntoutushenkilöstön kanssa, Apuvälinekartoituksen toteuttaa ensisijai-
sesti terveyskeskuksen kuntoutuksen ammattihenkilö arviointikäynnillään. 

 Hoitotarvikkeiden (esim.vaippojen, diabetes- ja haavahoitotarvikkeiden) tarpeen arviointi 
sekä hoitotarvikkeiden saannin järjestäminen säännöllisen kotihoidon asiakkaille hoito-
tarvikejakeluohjeen mukaisesti 

 

Seuranta 

 

 Asiakkaan toimintakyvyn, terveydentilan arviointiin ja seurantaan liittyvät mittaukset ja 
toimenpiteet suoritetaan suositusten sekä mittarien avulla (esim. RAVA) ja lääkärin oh-
jeen mukaan. 

 Asiakkaan muistin ja henkisen tilan havainnoiminen ja seuraaminen mittarein (esim. 
MMSE. GDS, IADL, CERAD) 

 Arviointi, seuranta ja mittausten tulokset kirjataan terveyskertomukseen. 

  Yhteistyötä tehdään asiakasta hoitavan lääkärin ja muiden hoitavien tahojen sekä 
omaisten kanssa. 

 Kotona selviytymisen arviointi yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa ja tarvittaessa yh-
teydenotto/hakemus kunnan SAS- (selvitä, arvioi, sijoita) toimijoihin tai omalääkäriin. 

 
 

TUKIPALVELUT 

 

Ateriapalvelu 

 

 Eläkeläisillä on mahdollisuus ruokailla Auran palvelukeskuksessa ma - pe klo 11.00–
13.00 ja la - su klo 11.00–12.00. Ateriapalveluja tuottaa 1.9.2016 lukien Arkea Oy. 

  

 Ateria on mahdollista saada arkisin kotiin kuljetettuna, jos liikkuminen kodin ulkopuolella 
on vaikeaa. Viikonlopun ateriat kuljetetaan asiakkaille jäähdytettyinä perjantaisin tai arki-
pyhien aattona. 

 

Turvapuhelinpalvelu 

 

 Turvapuhelinpalvelulla tuetaan asiakkaan turvallisuuden tunnetta ja mahdollistetaan 
avunsaanti hätätilanteessa, kun asiakkaan toimintakyky on alentunut ja/tai asiakas asuu 
yksin. Turvapuhelinhälytyksiin vastaa kotihoidon hoitaja tai Turvatiimi. Turvapuhelinpal-
velu toimii kaikkina vuorokauden aikoina. 

 Kotihoito ohjaa turvapuhelimen hankkimisessa. 
 

Asiointipalvelu 

 

 Asiointi- ja kauppapalvelua saa, kun asiakkaan asioiminen pankissa, postissa tai kau-
passa ei onnistu toimintakyvyn alentumisen takia. 
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Vaatehuoltopalvelu 

 

 Vaatehuoltopalveluna järjestetään pyykinpesupalvelua asiakkaille, joilla ei ole mahdolli-
suutta vaatteiden pesuun kotona. 

 

Liikkumista tukeva palvelu 

 

 Kotona asumisen tukemiseen voidaan myöntää sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspal-
velua henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa julkisilla kulkuvälineillä. 
 

 Kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen palvelu. 

 
Kotihoidon järjestämät tukipalvelut perustuvat palvelutarpeen arvioitiin ja ne kirjataan hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan. 

 

 
 

OMAISHOIDON PALVELU 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon 
järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon 
palvelusta tehdään omaishoitosopimus ja hoito- ja palvelusuunnitelma.  Omaishoidon tuen tar-
koituksena on mahdollistaa hoidettavan asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, 
kun se on asiakkaan edun mukaista. Omaishoidon tuen selvittämiseksi omaishoidosta vastaava 
sosiaaliohjaaja tekee kotikäynnin, jolloin arvioidaan hoidettavan palveluntarve, omaishoitajan 
soveltuvuus tehtävään ja muut omaishoidon myöntämisedellytykset. Omaishoidon tukemiseksi 
kunta järjestää kotihoitoa ja tukipalveluja. 

 Omaishoidon tukena voidaan tarvittaessa myöntää tilapäistä tai säännöllistä kotihoitoa 
esim. kylvetysapua, nostoapua tai sairaanhoidollisia toimenpiteitä.  

 
Säännöllisen kotihoidon tavoitteena omaishoitotilanteissa on myös tukea omaishoitajan jaksa-
mista. Omaishoitotilanteissa asiakkaan saama hoiva ja/tai hoito on samassa linjassa kotihoidon 
palvelukuvausten kanssa.  
 
 

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU 

 
 
 
Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu tilapäistä tukea tarvitseville perheille. Lapsiperheillä on 
oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu lapsen hyvin-
voinnin turvaamiseksi. Kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä 
perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tuke-
mista. 
 
 
Palvelu aloitetaan palvelutarpeen kartoituksella. Työskentelyn tavoitteena on esim. tilapäisen 
lastenhoitoavun ja vanhemmuuden tukemisen avulla löytää perheen omia voimavaroja arjessa 
selviytymiseen. 
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Akuutti tuen tarve voi liittyä esimerkiksi: 

 raskauteen, synnytykseen tai vauvan hoitoon 

 monikkoperheeseen ts. syntyy useampi lapsi kerralla 

 yhtäkkiseen vanhemman uupumiseen 

 vanhemman sairauteen tai vammaan 

 lapsen sairauteen tai vammaan 

 perheenjäsenen kuolemaan 

 kriisiin perheessä (perherakenteen muutos, erotilanne) 

 vanhemmuuden tukemiseen (kasvatusasiat, vuorovaikutus, päivärytmi) 

 


