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1 Kotihoidon toimintaperiaatteet   

 

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa. Kotihoitoa voidaan myöntää 
myöntämisperusteiden mukaisesti henkilöille, jotka eivät selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti, 
omaisten tai läheisten, muiden tukitoimenpiteiden tai palvelujärjestelmien avulla ja heidän 
toimintakykynsä on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Kotihoito sisältää kotisairaanhoidon tai kotipalvelun 
kotikäyntejä sekä mahdollisesti kotihoidon tukipalveluja.  
Kotihoidon palvelujen järjestämisen lähtökohtana ovat asiakkaiden oikeudenmukainen ja tasapuolinen 
kohtelu asuinalueesta riippumatta. Kotihoidon palvelun myöntämisen perusteet tarvitaan, jotta palvelut 
voidaan turvata tasapuolisesti kaikille kotihoidon asiakkaille. Ikäihmisten määrän kasvaessa ja 
palvelutarpeiden lisääntyessä on tärkeää, että kotihoidon palvelut pystytään turvaamaan erityisesti 
runsaasti tukea ja palvelua tarvitseville ikäihmisille.  
Kotona asumista tukevat palvelut toteutetaan tukemalla asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, 
itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Ennakoivalla työllä ja varhaisella puuttumisella pyritään 
ehkäisemään erityisesti pitkäaikaishoidon tarvetta. Tavoitteena on, että asiakkaat voivat asua turvallisesti 
omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään.   
  

2 Asiakkuuden alkaminen  

 
Palvelutarve selvitetään yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaisensa tai läheisensä kanssa. Palvelutarpeen 
selvittäminen (sosiaalihuoltolaki 36§) aloitetaan kiireellisyydestä riippuen joko välittömästi tai viimeistään 7 
vrk:n sisällä yhteydenotosta (>75-vuotiailla ja ylintä hoitotukea saavilla). Palvelutarpeen 
arvioinnin tekee sosiaalitoimen sosiaalihuoltoalan työntekijä tai 
muu sosiaali- Ja terveydenhuoltoalan ammattilainen. Arviointiin osallistuu tarvittaessa esimerkiksi 
kuntoutuksen asiantuntija.   
Asiakkaan toimintakykyä arvioidaan monipuolisesti haastattelemalla asiakasta/omaista/läheistä sekä 
havainnoimalla asuinympäristöä. Palvelutarpeen arviointi perustuu aina asiakkaan kokonaistilanteeseen 
huomioiden asiakkaan omat voimavarat. Asiakkaan toimintakyvyn lisäksi palvelujen myöntämiseen 
vaikuttavat sosiaalinen verkosto, omaisten ja läheisten osallistumismahdollisuudet, asunto-olosuhteet sekä 
mahdolliset omarahoitteiset palvelut. Omaisten ja läheisten osallisuutta korostetaan ja asiakasta tai hänen 
läheisiään ohjataan tarvittaessa palveluiden hankkimisessa yksityisesti.  
Palveluntarpeen selvittämisen tukena voidaan käyttää erilaisia mittaristoja kuten RAI, MNa, MMSE ja 
muita asiakkaan toimintakykyä kuvaavia mittareita.  
  

3 Hoito- ja palvelusuunnitelma  

 
Palveluntarpeen kartoittamisen jälkeen asiakkaan kanssa yhdessä laaditaan hänelle hoito- ja 
palvelusuunnitelma, johon on määritelty voimavaralähtöisesti asiakkaan palvelu- ja avuntarpeet. Hoito- ja 
palvelusuunnitelmaa sekä sen toteutumista arvioidaan jatkuvasti yhdessä asiakkaan kanssa. Tarvittaessa 
asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa myönnettyjä palveluja voidaan lisätä tai vähentää. Asiakkaan palvelu- 
ja avuntarpeen mukaiset käynnit ovat ennalta sovittuja ja määritelty asiakkaan hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan. Palvelua voidaan myöntää tai järjestää kotikäynteinä tai erilaisia etäpalveluita 
hyödyntäen. Ilta- ja viikonloppuaikaan järjestetään vain välttämättömät kotihoidon käynnit, joita ei muilla 
tavoin saada järjestettyä. Kotihoidon palveluun eivät sisälly säännölliset yökäynnit. Yöhoidon tarve 
määritellään ja ratkaistaan yksilöllisesti. Kaikissa kotihoidon käynneissä käytetään asiakasta ja 
omaisia osallistavaa ja kuntouttavaa työtapaa ja käytössä on myös omahoitajamalli 
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4 Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet  

  

4.1 Tilapäinen  

 
Tilapäisen kotihoidon asiakkaana voi olla henkilö, jolla on tilapäinen sairaanhoidollinen tarve tai muu 
tilapäisen toimintakyvyn alenemisesta johtuva kotihoidon tarve, eikä hän yksin tai saattajan avulla pysty 
hakeutumaan terveydenhuollon palveluihin. Palvelu on lyhytaikaista, enintään kaksi kuukautta 
kestävää ja palvelu koostuu sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon tehtävistä, jotka toteutetaan 
kotikäynteinä. Palvelutarve selvitetään yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaisensa tai läheisensä kanssa.  
Henkilö ohjataan yksityisen, omaisten, avoterveydenhuollon tai kolmannen sektorin palvelujen 
piiriin, mikäli avuntarve on yksittäinen tai tarve on harvemmin kuin kerran viikossa. Asiakasta ohjataan 
apuvälineiden käyttöön niissä tilanteissa, joissa palveluntarve on ratkaistavissa apuvälineiden avulla 
esimerkiksi tukisukkien pukeminen ja riisuminen sekä silmälääkitykset. Mikäli asiakkaan avuntarve on 
ainoastaan lääkkeiden annostelussa tai yksittäisessä lääkehoidon tuen tarpeessa, pyritään asiakas 
ohjaamaan apteekin annosjakelu asiakkuuteen yksityisesti.  
  

4.2 Säännöllinen  

 
Säännöllistä kotihoitoa myönnetään henkilölle, jonka toimintakyky on selkeästi alentunut ja joka ei selviydy 
säännöllisistä, päivittäisistä perustoiminnoista itsenäisesti, omaisten tai muiden palveluntuottajien avulla. 
Päivittäisillä perustoiminnoilla tarkoitetaan toimintoja, jotka ovat välttämättömiä kotona selviytymisessä, 
kuten esim. henkilökohtaisen hygienian hoito, pukeutuminen ja ravitsemus. Palvelua voidaan myöntää 
myös tilanteessa, jossa asiakas tarvitsee sairaanhoidollista apua, mutta ei fyysisen, psyykkisen tai 
sosiaalisen toimintakyvyn rajoittuneisuutensa vuoksi kykene joko itsenäisesti tai saattajan avustamana 
käyttämään terveyskeskuksen tai yksityisen tarjoamia palveluja tai hankkimaan yksityisen palveluntuottajan 
tarjoamaa palvelua heikon taloudellisen tilanteensa vuoksi. Säännöllistä kotihoitoa voidaan myös myöntää 
asiakkaalle, joka on kunnallisen omaishoidon tuen piirissä ja jonka omaishoitajan jaksamista on 
tarkoituksenmukaista tukea kotihoidon palveluilla. Kotihoito ei kuitenkaan sijaista omaishoitajien 
lakisääteisiä vapaita tai henkilökohtaisen avustajan sairauspoissaoloja tai muita äkillisiä 
poissaoloja. Säännöllistä kotihoitoa voidaan myöntää myöntämisperusteiden mukaisesti enintään neljä 
käyntiä vuorokaudessa.   
  

4.3 Arviointijakso  

 
Kotihoidon asiakkuus alkaa aina yksilöllisellä arviointijaksolla, jonka aikana asiakkaan palveluntarve ja 
osallisuus pyritään voimavaralähtöisesti selvittämään. Tavoitteena on mahdollisimman omatoiminen arki. 
Asiakasta voidaan arviointijakson aikana ohjata apuvälineiden käytössä tai hankkimaan palvelua yksityisesti, 
jakson aikana myös kartoitetaan asiakkaan omaisten ja läheisten mahdollisuus tukea sekä auttaa asiakasta 
hänen palvelutarpeissaan. Arviointijakson pituus vaihtelee asiakkaan tilanteesta riippuen kahdesta 
kahdeksaan viikkoon. Arviointijakso ei automaattisesti johda kotihoidon säännölliseen 
asiakkuuteen. Arviointijakson pääpaino on asiakkaan kuntouttamisessa ja toimintakyvyn tukemisessa.  

5 Maksut  

 
Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään palvelun määrän, palvelun käyttäjän 
maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä tulosidonnainen kuukausimaksu. Palvelujen määrä on 
kirjattu asiakkaalle tehtyyn yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Säännöllisen kotihoidon maksun 
määräytymisessä huomioidaan asiakkaan sekä hänen puolisonsa bruttotulot. Tilapäisestä kotipalvelusta ja 
arviointijaksosta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen (käynti-)maksu. Tukipalvelumaksut on 
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määritelty erikseen palvelusta riippuen, asiakas maksaa saadusta palvelusta. Osa tukipalveluista on 
tulosidonnaisia. Ulkopaikkakuntalaisten ja vakuutusyhtiöiden maksama hoito- ja muu palvelu pyritään 
pääosin ohjaamaan yksityisille toimijoille, jonka sisällöistä sekä tuottamisesta asiakas itse sopii.   
  

6 Päätös  

 
Kotihoidon palvelupäätöksiä tehdään, kotihoidon tukipalveluista ja kotihoidosta. Säännöllisen 
kotisairaanhoidon suunnitellut palvelut sisältyvät asiakkaan hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan. Arviointijaksosta tai yksittäisestä tilapäisestä kotihoidon käynnistä ei tehdä 
palvelupäätöstä.  
Palvelupäätöksen tekee kotiin vietävien palveluiden esimies tai muu viranhaltija. Hoito- ja 
palvelusuunnitelma sisältyy asiakkaalle annettavaan palvelupäätökseen. Kotihoidon palveluista tehdään 
myönteisiä, osittain myönteisiä tai kielteisiä palvelupäätöksiä, ja säännöllisen kotihoidon päätöksiin 
liitetään muutoksenhakuohjeet. Asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa voidaan tarvittaessa järjestää uusi 
palveluntarpeen kartoitus tai hoitoneuvottelu. Asiakkaan toimintakyvyn muuttuessa parempaan voidaan 
kotihoidon palvelut päättää. Kotihoidon palvelun päättämisestä sovitaan asiakkaan kanssa ja suunnitellaan 
tarvittavat muut palvelut.   
  

7 Kotihoidon sisältö ja tukipalvelut  

 
Tukipalveluiden tarve arvioidaan palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan 
toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen lisäksi omaisten ja muiden läheisten mahdollisuus osallistua 
asiakkaan auttamiseen ja kuntoutumiseen. Palvelun tarvitsija voi ostaa tukipalveluja myös suoraan 
yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Tällöin tukipalvelujen ostajana esimerkiksi omainen tai henkilö itse voi 
käyttää hyväkseen mahdollista verotuksen kotitalousvähennystä.   
Tukipalvelut myönnetään määräajaksi ja niiden tarvetta arvioidaan säännöllisesti päivittämällä hoito- ja 
palvelusuunnitelmaa. Palvelun myöntämisestä tai epäämisestä tehdään aina kirjallinen palvelupäätös ja 
palvelua myönnettäessä myös maksupäätös. Kaikista tukipalveluista peritään maksu vahvistetun 
maksutaksan mukaisesti. Säännöllisen kotihoidon piirissä oleville asiakkaille tukipalvelut järjestetään 
asiakas- tai muun suunnitelman mukaisesti.  
 

7.1 Ateriapalvelu  

 
Ateriapalvelua voidaan myöntää kotihoidon tukipalveluna, jos asiakkaan toimintakyky tai terveydentila on 
heikentynyt tilapäisesti (esim. asiakkaan sairaalasta kotiutuminen) tai pysyvästi, on todettu ali- ja/tai 
virheravitsemusriski tai asiakas ei kykene valmistamaan aterioitaan eikä hänellä ole mahdollisuutta 
ruokailla kodin ulkopuolisissa ruokailupaikoissa. Toimintakyvyn muuttuessa ateriatilausten määrää voidaan 
vähentää ja/tai lisätä tai ateriapalvelu voidaan päättää. Asiakkaat voivat myös ostaa ateriapalveluita 
yksityisiltä palveluntuottajilta heidän määrittelemänsä hinnan mukaan. Kotihoito voi tarvittaessa avustaa 
ruoan lämmityksessä mutta kotihoidon tehtäviin ei sisälly ruokien valmistus. Pääosin ruoan lämmitys 
tapahtuu mikroaaltouunin avulla, jonka asiakkaan täytyy itse hankkia.  
 

7.2 Turvapuhelin  

 
Turvapuhelin palvelua voidaan myöntää asiakkaille, joiden kotona asumisen edellytyksenä ja turvallisuuden 
takaamiseksi turvapuhelin on välttämätön. Ensisijaisesti hälytykset ohjataan asiakkaan omaisille tai 
läheisille. Kotihoito hoitaa turvapuhelinhälytysten vastaanottamisen ainoastaan, jos se ei muilla keinoin ole 
järjestettävissä. Palvelu on maksullinen ja maksu koostuu kiinteästä turvapuhelimen vuokrasta sekä 
erillisistä käyntimaksuista.  
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7.3 Kauppapalvelu  

 
Kotihoito ei tarjoa omana toimintanaan kauppapalvelua, vaan palvelu tulee 
ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalle kauppapalvelua voidaan myöntää 
tukipalveluna. Kotihoito tarvittaessa avustaa säännöllisen kotihoidon asiakasta kauppatilauksen 
laatimisessa.   
 

7.4 Saattaja ja asiointipalvelu  

 
Kotihoito ei tarjoa saattaja tai asiointipalvelua eikä kotihoito käsittelee rahaa. Mikäli asiakas ei itse tai 
omaisten/läheisten avulla voi järjestää asiointia ja tarvitsee apua taloudellisissa asioissa, voidaan asiakas 
ohjata edunvalvonnan piiriin. Kotihoito ei kuljeta asiakkaita.  

 

7.5 Siivous ja kodinhoito  

 
Kotihoito huolehtii asiakkaidensa pienistä kodinhoidollisista tehtävistä (asunnon sisällä) kotihoidon 
käyntien yhteydessä. Tähän kuuluvat mm. pöytien pyyhkiminen ja roskien vienti tarvittaessa, mikäli se ei 
muilla tavoin ole hoidettavissa ja ne ajoittuvat kotihoidon hoidollisten käyntien yhteyteen. Isompien 
siivousten osalta asiakkaan tulee järjestää palvelu yksityisesti tai omaisten/läheisten 
avulla. Raivaussiivousten osalta käännytään tarvittaessa sosiaalitoimen puoleen.  
Lumien luonti tehdään siltä osin kuin on välttämätöntä esimerkiksi polut ja ovenedusta. Muiden lumi- ja 
pihatöiden osalta asiakkaan tai hänen läheisten tulee huolehtia, että kotihoidolla on pääsy esteettömästi 
tulla asiakkaan luokse. Mikäli asiakkaan ainoa lämmitysmuoto asunnossa on puulämmitys voidaan puut 
kantaa sisätiloihin. Puiden pilkkominen tms ei sisälly kotihoidon tehtäviin ja asiakkaan tulee itse kyetä 
huolehtimaan lämmityksestä muilta osin. Posti voidaan hakea asiakkaan postilaatikosta tarvittaessa.  

 

7.6 Peseytymispalvelut 

 
Kotihoidon asiakkaiden, joilla ei kotonaan ole peseytymiseen soveltuvia tiloja pesu voidaan järjestää 
kotihoidon osoittamassa paikassa. Kuljetuksen pesupaikkaan asiakas järjestää ja kustantaa 
itse. Säännöllisen kotihoidon asiakkaille, jotka eivät itsenäisesti tai omaisten/läheisten avulla kykene 
huolehtimaan peseytymisestään voidaan sisällyttää suihkuapu kerran viikossa. Kotihoito ei tarjoa 
saunapalvelua.  
 

7.7 Pyykkipalvelu  

 
Kotihoito voi avustaa pyykin pesussa asiakkaan omalla pyykkikoneella. Hoitaja voi tarvittaessa laittaa pyykit 
koneeseen tai ripustaa pyykit, mikäli se käynnin yhteyteen ajoittuu ja palveluntarve on määritelty asiakkaan 
hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Asiakkaan tulee kyetä itse vastaamaan pyykkikoneen toiminnasta muilta 
osin. Asiakas voi myös ostaa pesulapalveluita yksityisesti ja kotihoito voi avustaa pyykkien 
kuljetuksissa (Askolan Puhti Oy:n) mikäli se ei muilla tavoin ole järjestettävissä ja pyykkien kuljetus ajoittuu 
hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltyjen käyntien yhteyteen. Lakanoiden ja petivaatteiden vaihto 
tehdään kerran kuukaudessa tai tarvittaessa, mikäli se sisältyy asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. 
Silitys, mankelointi tms tekstiilienhuolto ei sisälly kotihoidon tehtäviin. Kotihoito ei vastaa pesulassa 
hävinneistä tai väärin pestyistä tekstiileistä. Asiakkaan tulee nimikoida ja listata pesulaan lähetetyt tekstiilit 
ja itse varmistaa niiden palautuminen.  
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7.8 Lääkehoito 

 
Asiakkaan lääkehoidon toteuttamisessa sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Säännöllisen kotihoidon 
asiakkaat kuuluvat koneellisen annosjakelun piiriin, mikäli lääkkeiden annosjakelun kriteerit täyttyvät. 
Palvelusta tehdään sopimus asiakkaan, apteekin ja kotihoidon kanssa. Kotihoito voi toteuttaa lääkehoitoa 
vain kokonaisuutena säännöllisen kotihoidon myöntämisperusteet täyttävälle asiakkaalle. Asiakkaan 
lääkkeet säilytetään pääsääntöisesti kotona omakustanteisesti hankittavassa lukittavassa lääkekaapissa tai 
lääkeboxissa. 
 
 

7.9 Kuljetuspalvelut  

 
Kotihoito ei kuljeta asiakasta omilla tai leasing autoilla. Asiakas voi tarvittaessa hakea sosiaalihuoltolain 
mukaista tai vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua sosiaalitoimelta. Asiakas voi käyttää kyetessään 
myös julkista tai palvelu/kutsutaksia omakustanteisesti.  
 

8 Asiakkuuden loppuminen  

 
Kotihoidon palveluiden myöntäminen ja jatkaminen edellyttää asiakkaan sitoutumista sekä työntekijän 
turvallisuuden varmistamista. Mikäli asiakas tai hänen luonaan oleva henkilö käyttäytyy aggressiivisesti tai 
ei kykene yhteistyöhön kotihoidon kanssa voidaan palvelut päättää. Poikkeuksena ovat muistisairaat 
henkilöt, joiden kohdalla pyritään löytämään ratkaisu yhdessä lääkärin ja asiakkaan omaisten kanssa. 
Palvelut voidaan myös päättää, mikäli asiakas toistuvasti tupakoi käyntien aikana tai on päihtynyt, 
ei sitoudu lääkärin määräämän lääkehoidon toteuttamiseen tai muuhun terveydentilan kannalta 
välttämättömään hoitoon, kieltäytyy toistuvasti palvelusta tai kykenee hankkimaan 
palvelun esim. avoterveydenhuollosta kodin ulkopuolelta. Palvelua ei myönnetä kodin 
siivouksiin. Kotihoidon käyntien aikana lemmikkieläimet on pidettävä erillään, toisessa huoneessa tai 
kiinnitettynä. Kotihoidon palveluihin ei sisälly lemmikin hoitoon liittyvät asiat. Asiakkaan tulee myös 
myöntää lupa hoidon kannalta välttämättömien tietojen tarkasteluun sekä toimittaa tulotiedot 
pyydettäessä maksun määrittämiseksi. Asiakkaan tulee myös sitoutua käyttämään hoidon ja hoivan 
kannalta välttämättömiä apuvälineitä.  
Kotihoidon asiakkuus voi myös päättyä toimintakyvyn kohentuessa, mikäli arvioidaan ettei asiakas enää 
tarvitse kotihoidon palveluita.  
 


