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1 Johdanto 
 

Projektityönä tehty selvityksemme toimivan kotiutumisen käytännöistä pyrkii vastaa-

maan Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen arviointi- ja kuntoutusosaston tarpeeseen 

tehostaa ja sujuvoittaa kotiutumisia sekä kehittää kotiutumisessa mukana olevien toimi-

joiden välistä yhteistyötä. Sujuvat kotiutumiset ovatkin ajankohtainen kysymys ratkotta-

vaksi. Kentältä kuultujen kommenttien sekä löytämiemme selvitysten ja raporttien perus-

teella toimivan kotiutumisen palvelupolun pohtiminen tuntuu olevan monen kotiutumisen 

kanssa tekemisissä olevan huulilla.  

 

Selvitystyömme pohtii laadukasta kotiutumista niin käytössä olevien kuntakohtaisten toi-

mintamallien kuin kotiutumisen yleisten hyvien elementtien ja toimintatapojen kautta. 

Selvitystyöhön nostetut mallit tai hyvän kotiutumisen toimintatavat eivät sinällään pyri 

ratkomaan olemassa olevia kotiutumisen pulmia, eikä niitä voi kopioida sellaisenaan 

käyttöön. Ne voivat antaa kuitenkin tarvittavia näkökulmia, joiden pohjalta on mahdollista 

lähteä rakentamaan oman näköistä ja omalle verkostolle sopivaa kotiutumisen toiminta-

tapaa, ja ennen kaikkea asiakkaalle sujuvia ja turvallisia kotiutumisen polkuja.  

 

Olemme keränneet tietoa perehtymällä ajankohtaisiin lähteisiin, alan kirjallisuuteen sekä 

eri tutkimuksiin. Tutkimusten näkökulmana on ollut useimmiten asiakkaan kotiutumispro-

sessi sairaalasta kotiin. Perehdyimme matkan varrella yhteen käytössä olevaan arviointi- 

ja kuntoutusosaston kotiutumisen malliin Helsingin Roihuvuoren monipuolisessa palve-

lukeskuksessa, jossa asiakkaan turvallista kotiutumisprosessia on kehitetty ja pilotoitu 

monialaisesti kesäkuusta 2014 lähtien. Tätä mallia ei ole kuitenkaan käsitelty selvityk-

sessämme, sillä se on jo ansiokkaasti kuvattu mallin kehittelijöiden toimesta, ja on saa-

tavilla ja hyödynnettävissä muutoinkin. 

 

Olemme kartoittaneet Suomessa ja muissa pohjoismaissa käytössä olevia ja toimiviksi 

koettuja kotiutumisen palveluketjuja, joista esittelemme tässä raportissa neljä; Vantaan, 

Jönköpingin, Eksoten ja Satakunnan mallit. Koska mallit on kuvattu lähteissämme laa-

jasti ja monitasoisesti, emme saa yhden mallin koko laajaa kuvaa tässä selvityksessä 

esille. Pelkistetyt ja havainnollistetut mallit antavat kuitenkin toivottavasti perspektiiviä 

siihen laajaan kirjoon, jolla kotiutumisia hoidetaan. Olemme koostaneet löytämistämme 
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toimintamalleista ja hyvistä kotiutumisen elementeistä myös oman kotiutumisen kaavi-

omme, jossa nostetaan esiin eri malleista koottuja hyviä käytäntöjä ja joiden avulla voi-

daan rakentaa toimivia kotiutumisen polkuja. 

 

Selvityksen lopussa pohdimme ja vedämme yhteen niitä oivalluksia, joita sekä löysimme 

että oivalsimme kotiutumisen prosessia penkoessa. Toivomme näiden oivallusten autta-

van kotiutusten pohdinnassa!  

 

2 Laadukkaan kotiutumisen elementtejä ja tunnuspiirteitä 
 

Asiakkaan kotiuttaminen on monivaiheinen prosessi, joka epäonnistuessaan voi johtaa 

pahimmassa tapauksessa niin sanottuun ”pyöröovisyndroomaan”, jossa asiakasta pal-

lotellaan edestakaisin kodin ja hoitopaikan, tai eri hoitopaikkojen, välillä.  

 

2.1 Asiakaslähtöisyys  
 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa asiakkaan merkitys palveluja suunniteltaessa on laajasti 

tunnustettu ja teoretisoitu. Siitä huolimatta asiakaslähtöisyyttä määritellään helposti pal-

veluita tuottavan organisaation tarpeista. Organisaation näkökulmasta kehittämisessä 

on kysymys järjestelmistä, malleista ja systeemeistä, kun taas asiakkaan näkökulmasta 

kyse on palvelun vastaamisesta asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen ja saatuun palvelu-

kokemukseen. Kun toimintatapoja suunnitellaan sosiaali- ja terveyspalveluissa, törmä-

tään edelleen perinteisiin ajattelutapoihin, joissa asiakas on potilas eikä hänen kuulu 

osallistua hoitoprosessiin. Nykyisen palvelujärjestelmän kehittäminen sekä muuttaminen 

asiakaslähtöisemmäksi on prosessi, joka onnistuu vain, jos koko järjestelmää kehitetään 

kokonaisvaltaisesti ja palvelut integroidaan toisiinsa niin, että ne palvelevat asiakasta 

mahdollisimman asiakaslähtöisesti (Virtanen – Suoheimo – Lamminmäki – Ahonen – 

Suokas 2011: 11-13.)  

 

Asiakaslähtöisyyttä pidetään sosiaali- ja terveyssektorilla toiminnan arvoperustana. Sen 

keskeisenä ominaisuutena on se, ettei palveluja järjestetä organisaation tarpeista lähtien 

vaan nimenomaan asiakkaan näkökulmasta lähtien mahdollisimman toimivaksi. Toimin-

nan täytyy olla vastavuoroista, joka edellyttää asiakkaan ja palveluntarjoajan vuoropu-
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helua ja yhteisymmärrystä siitä, miten tyydyttää asiakkaan tarpeet olemassa olevien pal-

velumahdollisuuksien kannalta kattavasti ja kustannustehokkaasti. Jotta tällainen yhteis-

ymmärrys saavutetaan, se edellyttää palveluntarjoajalta sitä, että sillä on kattavaa tietoa 

asiakkaista sekä heidän yksilöllisistä tarpeistaan sekä sitä, kuinka tietoja voidaan hyö-

dyntää palvelujen kehittämisen pohjana. Pelkkä tieto asiakkaista ei vielä tarkoita asia-

kasymmärrystä. Asiakasymmärrys tässä konseptissa tarkoittaa sitä, että asiakastieto on 

jalostettua sekä vahvasti kytkettynä käyttötilanteisiin (Virtanen ym. 2011: 18,) 

 

Asiakasymmärryksen vastaparina voidaan pitää palveluymmärrystä. Eli asiakkaan tietoa 

ja käsitystä saatavilla olevista palvelumahdollisuuksista, sekä palveluntarjoajan roolista 

asiakkaan kumppanina, ja siitä edelleen parhaan mahdollisen palvelun tuottamiseen. 

Asiakaskeskeisyys taas on sitä, että asiakas on palvelujen keskipisteenä ja kaikki palve-

lut ja toiminnot organisoidaan häntä varten. Asiakaslähtöisyys on tavallaan asiakaskes-

keisyyden seuraava vaihe, eli siinä asiakas ei ole palvelujen kehittämisen kohteena vaan 

osallistuu itse alusta lähtien palvelujen suunnitteluun yhdessä palveluntarjoajien kanssa. 

Toisaalta asiakaskeskeinen toiminta on asiakaslähtöistä myös silloin, kun se on toteu-

tettu asiakkaan kanssa, eikä asiakasta varten. Toimintaa voidaan kutsua asiakasläh-

töiseksi silloin, kun asiakas on keskiössä aktiivisena toimijana, subjektina. Rooli subjek-

tina tuo mukanaan ajatuksen siitä, että asiakkaalla on tietty vastuu omasta hyvinvoinnis-

taan. Koska asiakas on oman elämänsä asiantuntija, työntekijän pitäisi nähdä asiakas 

tasavertaisena kumppanina läpi koko palveluprosessin. (Virtanen ym. 2011: 18–19.) 

 

2.2 Gerontologinen kuntoutus & kotikuntoutus 
 

Gerontologinen kuntoutus on laaja-alaista sekä moniammatillista toimintaa, jolla pyritään 

parantamaan vanhuksen selviytymistä sekä elämänlaatua erilaisilla palveluilla. Palvelui-

den avulla voidaan taata myös mahdollisimman hyvä ja turvallinen tulevaisuus. Monia-

laisen gerontologisen kuntoutuksen tarkoituksena on muun muassa auttaa kuntoutujaa 

sopeutumaan oman kehonsa, terveytensä ja toimintakykynsä väliaikaisiin tai pysyviin 

muutoksiin, auttaa kuntoutujaa ymmärtämään ja jäsentämään mennyttä elämää sekä 

hyväksymään sen tuomat erilaiset vaiheet. Elämänkulun päättymisen käsittely voidaan 

myös mahdollistaa monialaisen gerontologisen kuntoutuksen avulla. (Pikkarainen 2013: 

18–19.) 
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Gerontologisessa kuntoutuksessa on tärkeää, että jokainen ihminen käsitellään yksilönä. 

Jokaisella on takanaan oma elämäntarina ja edessään yksilöllinen kuntoutustarve. Jo-

kainen iäkäs ihminen käsittelee myös vanhenemistaan ja sen tuomia ikääntymismuutok-

sia omalla tavallaan. Ammattilaisena on tärkeä ymmärtää erilaisia vanhenemisilmiöitä, 

mutta on väärin sanoa, että tiedämme mitä vanheneminen on. Todellisuudessa ymmär-

rämme vanhenemisen vasta sitten, kun koemme sen tuomat muutokset omassa kehos-

samme. Vanhenemisilmiöiden laaja-alainen ymmärtäminen onkin Gerontologisen kun-

toutuksen perustana. (Kuntoutusportti 2011.) Suurin tavoite gerontologisessa kuntoutuk-

sessa on asiakkaan ja hänen läheistensä tukeminen mahdollisimman itsenäiseen elä-

mään.  

 

Kotikuntoutus on nykyään yksi yleistyvimmistä kuntoutusmuodoista, sillä iäkkäät ihmiset 

haluavat asua kotona entistä pidempään. Koti on paikka, jonka moni kokee turvalliseksi 

ja tutuksi ympäristöksi. Siellä kuntoutuminen on suurilta osin myös paljon mielekkääm-

pää. Vanhuspalvelulain uudistuttua (7/2013) halutaan taata, että iäkkäälle ihmiselle jär-

jestetään muun muassa yksilöllistä hoitoa ja monipuolisia palveluita viivytyksettä. Eten-

kin palvelut, jotka suuntautuvat kotiin, ovat ensisijaisia. Laissa korostetaan, että iäkkäällä 

ihmisellä on oikeus osallistua elinoloaikansa koskeviin päätösten valmisteluihin ja palve-

luiden kehittämiseen. Myös henkilöstön monialainen koulutus sekä moniammatillinen yh-

teistyö nousee keskeisiksi asioiksi. (Valtioneuvosto 2012.) 

 

Kotikuntoutuksen tarkoituksena on edistää terveyttä, hoitaa jo olemassa olevia sairauk-

sia sekä antaa ennaltaehkäisevää ja yksilöllistä kuntoutusta kuntoutujan omassa ko-

dissa. Lähtökohtana ovat kuntoutujan toiveet ja tarpeet, jotka ovat muotoutuneet läpi 

hänen elämänsä. Nämä toiveet ja tarpeet luovat pohjan kuntoutuksen suunnittelulle ja 

myöhemmin ohjaavat sen toimintaa. (Vesaranta 2014.) 

 

Kotikuntoutusta toteuttaa yleensä fysioterapeutti, toimintaterapeutti sekä sairaanhoitaja. 

Yhteistyötä tehdään myös asiakkaan omaisten kanssa. Kuntoutuja voi tarvita kotikun-

toutusta silloin, kun hän tarvitsee apua esimerkiksi arkiaskareista selviytymiseen (pukeu-

tuminen, suihkussa käynti). Kotikuntoutusta voi saada myös silloin, jos kuntoutuja tarvit-

see apua liikkumiseen (siirtyminen pyörätuolista sänkyyn, postin hakeminen). (Etelä-

Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri.) Kotikuntoutuksen vakuuttavuutta voidaan tarkastella 

erilaisilla mittareilla, esimerkiksi SPPB. Kotikuntoutus on tehnyt tietään vähitellen suo-

meen, mutta sen merkitystä on tutkittu jo jonkin aikaa muun muassa Australiassa, 

Isossa-Britanniassa sekä muissa Pohjoismaissa. Tuloksista selvisi, että kotikuntoutus on 
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vaikuttanut esimerkiksi kotihoidon tarpeen vähenemiseen, säästöihin sekä kuntoutujan 

elämänlaadun ja toimintakyvyn paranemiseen. (Kuntoutusportti 2014.) Kotikuntoutuksen 

tavoitteena on pyrkiä siis kuntoutujan palveluiden vähentämiseen, ihanteellisessa ta-

pauksessa jopa niiden lopettamiseen. 

 

2.3 Toimijuus & sosiaalinen olomuotoisuus 
 

Käsitteenä toimijuus korostaa kunkin yksilön toiminnan tavoitteellista ja merkityksellistä 

luonnetta. Ihminen reflektoi sekä elämää että tilanteita menneisyyden, nykyisyyden ja 

tulevaisuuden kautta, punnitsee eri vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia ja tekee valintoja. 

Toimijuuden viitekehys mahdollistaa ikäihmisen toimintakyvyn ja elämäntilanteen tarkas-

telun hyvin laaja-alaisesti niin tilanteiden, arkitoimintojen, toimintakäytäntöjen kuin yksi-

lön ja ympäristön välisen dynamiikan kautta. Toimijuuden kautta voidaan hahmottaa mi-

ten ja miksi ikäihminen käyttää tai ei käytä “toimintakykyään”, miten hän toimii ja miten 

se ilmenee erilaisissa tilanteissa sekä minkälaiset tekijät muokkaavat ja kehystävät hä-

nen toimintaansa. Hyvä ja mielekäs elämä muotoutuu toimijuuden modaalisten ulottu-

vuuksien (osaaminen, kykeneminen, haluaminen, täytyminen, voiminen ja tunteminen) 

ollessa jollain tavalla harmoniassa ikääntyvän ihmisen arjessa. Toimintakyvyn heiketes-

säkin ikäihminen voi elää omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaista omannäköistä elä-

mää.  (Jyrkämä 2013: 425; Jyrkämä 2012: 144.) 

 

Sosiaalinen olomuotoisuus liittyy läheisesti toimijuuteen modaliteetteihin. Sosiaalista olo-

muotoisuutta hahmotetaan ikäihmisen käytännön olemisena ja jokapäiväisenä toimin-

tana, joiden määrittämänä hän elää elämäänsä ja ylläpitää suhteita erilaisissa yhtei-

söissä, ympäristöissä ja yhteiskunnallisissa tilanteissa. Sosiaalinen olomuotoisuus ei ole 

pysyvä tila vaan se on rakentunut jokaisen elämänhistorian näköiseksi ja jatkaa edelleen 

muovautumista niin ajallisesti, paikallisesti, kulttuurisesti kuin rakenteellisestikin ikäihmi-

sen elämänkaaressa. Sosiaalinen olomuotoisuus on jokaisen ihmisen ainutlaatuinen elä-

mänkokonaisuus, joka tulisi huomioida yksilöllisesti kaikessa toiminnassa – toiminta on 

inhimillisen elämän keskeinen ylläpitäjä ja uudistaja. Ikääntymisestä huolimatta ikäihmi-

setkin haluavat olla edelleen toimijoina omatoimisia ja -ehtoisia sekä toimia omien voi-

mavarojensa puitteissa. (Salonen 2011: 153–154, 156, 161.) 
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2.4 Verkostotyö & kumppanuus 
 

Verkostotyö, moniammatillinen työ, tiimityö, kumppanuuksien rakentaminen; eri ammat-

tiryhmien väliselle yhteistyölle on vuosien saatossa muodostunut monta nimeä. Yhteis-

työtä eri ammattiryhmien ja toimijoiden välillä, siis työskentelyä verkostoissa, pidetäänkin 

jo lähes itsestään selvänä toimintatapana. Todellisuudessa sujuva ja asioita yhdessä 

ratkova verkostotyöskentely ei ole kuitenkaan läheskään aina niin itsestään selvää. Ver-

kostotyöskentely ei ole yksinkertaista eikä läheskään aina suju odotusten mukaisesti. 

Käsitettä kuvataan myös jotenkin väsähtäneeksi hokemaksi. Kaikki siitä puhuvat mutta 

käytännön teot ovat usein jääneet vähemmälle, yhteistä ymmärrystä ei tunnu löytyvän 

eikä yhteistyö johda toivottuihin tuloksiin. (Seikkula & Arnkil 2009: 12, Järvensivu, Nykä-

nen & Rajala 2010: 3.)  

 

Toimivan verkoston luominen vaatii tietoista työskentelyä, ja työskentely perustuu luot-

tamukseen ja sitoutumiseen verkoston jäsenten välillä. Nämä eivät synny yhden tapaa-

misen aikana. (Järvensivu ym. 2010: 13, 17.) Verkostotyössä on kyse dialogisuudesta, 

joka tarkoittaa toimijoiden keskinäisen ymmärryksen vahvistamista arvostavassa vuoro-

puhelussa. Verkoston jäsenten tulisi siis olla keskenään aidosti keskustelevia kumppa-

neita, jotta verkosto voisi ratkoa yhteisiä haasteita, luoda uusia käytänteitä ja rakentaa 

saumattomasti parhaita mahdollisia palveluja. Yhteisen dialogin tulisi rakentua tasaver-

taisena verkoston jäsenten välille, eli asiakkaan, tämän läheisverkoston ja ammattilais-

ten välille. (Seikkula & Arnkil 2009: 6, 13, 87.) 

 

Olemme nostaneet toimivan verkostotyön yhdeksi keskeiseksi kotiutumisen prosessin 

kulmakiveksi. Onnistunut ja turvallinen kotiutuminen on monen eri toimijan varassa le-

päävä prosessi. Tällaisen monitoimijaisen prosessin heikko kohta on se, että jokainen 

tekee siinä helposti oman siivunsa oman ammatillisen näkemyksensä ja kulttuurinsa läh-

tökohdista, jolloin asiakkaan kannalta sujuva palvelupolku voi kärsiä. Yhteisen työsken-

telyn, asiakkaan palvelupolun kehittelyn, merkitystä ei voi korostaa liikaa. Asiakkaan 

kuntoutuminen ja kotiin siirtyminen vaatii verkostolta muutakin kuin, että toimija toisensa 

jälkeen ottaa sujuvasti kopin asiakkaasta. Sujuvan kotiutumisen miettiminen vaatii myös 

toimintakulttuuria, jossa innostutaan yhteisestä tekemisestä, hyödynnetään eri ammatti-

ryhmien osaamista ja myös tuetaan toisten tekemää työtä. (Paukkunen 2014: 88–91.) 
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2.5 Palvelumuotoilu  
 

Haasteet kotiutumisen prosessissa innostavat pohtimaan palvelumuotoilun mahdolli-

suuksia toimivan kotiutumisen mallin kehittämisessä. Palvelumuotoilusta onkin ryhdytty 

puhumaan enemmän myös julkisten palvelujen kohdalla. Palvelumuotoilun koetaan voi-

van antaa uudenlaisen lähtökohdan julkisten palvelujen kehittämiseen, joiden tulisi muut-

tua ketterämmiksi ja joustavammiksi asiakkaidensa palveluja järjestäessään. Julkiselle 

puolelle kaivattaisiin muotoilusta ja yksityiseltä puolelta tuttua testausta ja kokeilua toi-

minnan kehittämiseksi sen sijaan, että organisaatioille annetaan omaksuttavaksi val-

miiksi lukkoon lyötyjä toimintatapoja. (Tuulaniemi 2011: 283.)  

 

Palvelumuotoilussa keskeistä on innovatiivisuus, jossa on kyse vanhan automaattisen 

toimintamallin hylkäämisestä ja uusien tapojen luomisesta verkoston toteuttaman yhtei-

sen palvelujen innovoinnin kautta. Innovointi osana julkisen sektorin toimintaa ei tapahdu 

kuitenkaan luonnostaan, ja se on usein rajattukin normaalin toiminnan ulkopuolelle eril-

lisiksi kehityshankkeiksi. Nykytiedon mukaan innovaatiot tapahtuvat kuitenkin juuri mo-

nimutkaisessa prosessissa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa useiden toimijoiden kes-

ken, siis keskustelevissa ja innovoivissa verkostoissa. (Kurronen 2015: 32–36.) 

 

Toinen käyttämätön resurssi julkisten palvelujen uudistamisessa ovat käyttäjät. Käyttä-

jälähtöinen palvelujen kehittäminen perustuu asiakkaan tarpeiden, odotusten ja koke-

musten ymmärtämiseen sekä painopisteen siirtymiseen tuottajakeskeisyydestä käyttä-

jäkeskeisyyteen. Tämä ei tarkoita pelkästään palvelujen muotoilua asiakkaan hyvää aja-

tellen, vaan ennen kaikkea käyttäjiltä oppimista sekä asiakkaan ja asiakkaan omaisten 

ottamista mukaan oman palvelunsa rakentamiseen. (Kuusisto & Kuusisto 2015: 173–

179.) Käyttäjälähtöisyys on merkittävä voimavara vaikuttavien palvelujen rakentami-

sessa. Standardipalvelujen aika alkaa olla pikkuhiljaa ohitse, ja palvelut ovat siirtymässä 

yksilöllisesti käyttäjien tarpeiden pohjalta muotoiltuihin palveluihin. Millainen olisi uudelta 

pohjalta muotoiltu turvallisen kotiutumisen palvelu? 

 

2.6 Kolmas sektori 
 

Kolmas sektori tuo lisäresursseja ja täydentää julkisen sektorin toimintaa.  Asiakkaan 

palvelutarpeita kartoitettaessa on hyvä huomioida myös kolmannen sektorin palvelut ja 
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sen hyödyntämismahdollisuudet. Kolmannen sektorin palvelut ovat yhtenä osana tuke-

massa yksilöllisempää ja asiakaslähtöisempää työotetta ja tarjoavat näin asiakkaalle laa-

jemman palveluvalikoiman. (Peiponen – Rautopuro – Ruotsalainen 2014: 20, 23.) 

 

Aaltonen (2015) on selvittänyt opinnäytetyössään kolmannen sektorin merkitystä sekä 

roolia kuntien ikääntyvien hyvinvointipalvelun tuottajien verkostossa.  Tutkimustulosten 

mukaan kuntapäättäjät pitivät ns. monituottajamallia hyvänä ratkaisuna. Suurin osa kun-

tapäättäjistä suhtautuukin kolmannen sektorin rooliin myönteisesti ja eri palveluiden hyö-

dyntäminen nähtiin vaikuttavan positiivisesti myös palvelujen laatuun. Lisäksi kolmannen 

sektorin palvelut toimivat joustavasti ja ovat lähellä ihmistä. (Aaltonen 2015: 88–89.) 
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3 Kotiutumisen mallit 

3.1 Vantaa 

 
 

 

 

 

Mukana osaston 
henkilökunta ja 
sairaalan 
palveluohjaaja 

Yhdessä asiakkaan, 
läheisen ja osaston 
henkilökunnan kesken 

Yhteistyössä 
asiakkaan, läheisen ja 
osaston hlökunnan 
kesken 

Tarvittaessa  mukana 
asiakasohjausyksikkö, 
tehostettu kotihoito ja / 
tai kotihoito 

Mukana asiakas, 
läheinen ja osaston 
henkilökunta 

Tarvittaessa mukana 
asiakasohjausyksikkö 

Vantaalla hyvää: 
Palveluohjauksellinen 

työote Vantaalla hyvää:        
Yhteisen 

tietojärjestelmän 
mahdollistama 

tiedonkulku 

Tehdään palvelutarpeen arvio osastolla, sairaalan 
palveluohjaaja valmistelee palvelusuunnitelman ja 
on yhteydessä kotihoitoon / tehostettuun 
kotihoitoon, järjestetään yhdessä tukipalvelut 
kuntoon 

Kotiutuskokeilu 
(max. 3 vrk) 

Kotiutusasunnot 
tilannetta arvioivana 
väliportaana osaston 
ja kodin välillä (8 
paikkaa palvelutalon 
yhteydessä) 

Kotikuntoutus, 
käynnistynyt 
pilottina 1/2016

Kotihoito ottaa kopin ja 
tekee jatkuvaa ohjausta ja 
uudelleen arviointia 

Lähde: Tieto kerätty haastatteluin Vantaan kaupungin toimijoilta ja toimijoiden tuottamiin kirjallisiin 
materiaaleihin perehtymällä 3/2016. 

Asiakkaalla ei akuuttia 
palveluntarvetta mutta tarve 

kotona tehtävälle 
palvelutarpeen arvioinnille 

Kotiutumisen tukena: 

Asiakas jatkuvan kotihoidon 
asiakas ja kotiutuu entisin avuin 

Uusi tai vanha kotihoidon 
asiakas, jonka palvelut 

merkittävästi muuttuneet 

Palveluohjaus ja 
palvelutarpeen laaja-
alainen selvittäminen 
kotona
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3.2 Jönköping 
 

 
 

 

 

Esther-verkosto alkoi projektina 
1997 Jönköpingissä ja sen 
tavoitteena oli luoda 
prosessiorientoitunut hoitopolku, 
jonka päämääränä oli luoda 
laadukkaammat palvelut 
asiakkaille. Projekti päättyi 1999, 
ja Esther-verkosto jäi alueelle 
pysyväksi kehittämisverkostoksi. 

Esther-verkosto apuna 
asiakaslähtöisessä 

hoivaketjussa 

Mitä Esther haluaa? 
Mitä Esther 
tarvitsee? 

Estherin oikeudet verkoston 
mukaan:  

9 olla vahvasti osallisena 
päättämässä asioista, 
jotka koskevat omaa 
hoitoa ja hoiva 

9  mahdollisuus hyvään 
hoitoon joko omassa 
kodissa, tai sen 
välittömässä 
läheisyydessä 

9 yksilölliseen 
hoitosuunnitelmaan, 
jota päivitetään 
säännöllisesti 

9 tasapuoliseen ja 
oikeudenmukaiseen 
hoitoon asuinpaikasta 
riippumatta 

9 saada kaikki hänelle 
kuuluvat palvelut 
keskitetysti, yhden 
luukun periaatteella 

 

Kuka Esther on? 

9 Esther-verkoston kysymykset ovat 
kysymyksiä, jotka koskevat kaikkia ihmisiä 

hoitoketjussa 
9 Esther-verkoston tärkein kysymys on, että 

mikä olisi parasta Estherille 
9 Estherin asiakaskunta ja määritelmä on 

tietoisesti jätetty laajaksi, Estherillä ei ole 
ikärajaa eikä rajoituksia diagnoosin tai 

sairauden perusteella 
9 Esther on se ihminen yhteiskunnassa, joka 

tarvitsee moniammatillista ja 
monimuotoista apua selvitäkseen 

Näillä keinoilla 
yritetään 

systemaattisesti 
parantaa palvelujen 
kohdentamista, sekä 

vahvistaa 
verkostojen 
yhteistyötä 

Esther-verkoston ominaispiirteitä lyhyesti;  

Nopea tiedonkulku, varsinkin haasteellisissa tilanteissa 

Vahva ammattiosaaminen, säännöllinen lisäkoulutus 

Hyvät verkostot ja vahva yhteistyö 

Avoimuus, kuunteleminen, anteliaisuus 

Työtä tehdään sydämellä ja aidosti 

Kunnioitus ja luottamus 

Yhteiset päämäärät ja tavoitteet 

Työn tulosten seuranta ja arvioiminen 

ESTHER 

Lisätietoa : 

http://plus.rjl.se/info_files/infosida31372/Vad_
ar_bast_for_esther_150312.pdf 

http://www.bbc.com/news/health-28654739 

http://plus.rjl.se/esther  

Esther-verkosto 

Henkilökunta Sosiaali – ja terveysalalla 

Esther-valmentajat vuodesta 2006 

Työryhmät Esther 
osaamiskeskus 

Työvaliokunta 

Johtoryhmä 
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3.3 Eksote 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

KOHDERYHMÄ
Kotikuntoutuksen 

eri toteutuksia 
tarvitsevat jo 

kotona asuvat tai 
kotiutuvat iäkkäät.

PÄÄMÄÄRÄ
Kuntoutusta 
toteutetaan 

omassa ja tutussa 
arjen 

ympäristössä. 
Pyritään 

vähentämään 
kuntoutujan avun 

tarvetta tai 
ihanteellisessa 
tapauksessa 

lopettamaan se 
kokonaan.

PÄÄTAVOITE
Edistää kuntotujan 

toimintakykyä 
sekä kuntoutusta 
palveluproessin 

jokaisessa 
vaiheessa. 

Mahdollistetaan 
esim. kuntoutujan 

osallistuminen 
arkeen sekä 

estetään 
laitosmaista 

palvelurakennetta.

TARKOITUS
Kuntoutujan 
tukeminen 

moniammatillisen 
tiimin sekä 

omaisten avulla.

ASIAKAS 

Osallistetaan tekemään asioita itse 

omassa kodissaan 

PLUSSAT 

x Monniammatillinen tiimi 

x Vapaaehtoistyön 

hyödyntäminen 

x Omaishoitajien 

tukeminen 

(hyvinvointikartoitukset) 

x Kotikuntoutus osoitettu 

vakuuttavaksi (tulokset 

mm. SPPB 

avulla/kotihoidon 

käynnit vähentyneet 

x Henkilöstön osaamisen 

vahvistaminen 

(koulutukset) 

x Kehityksen kohteena erityisesti hoitajien osaaminen ja kotihoidon kuntouttava työote. 
x Eksoten luoma toiminta jakautuu kolmeen sektoriin: varhainen puuttuminen, kotihoitoa 

koordinoiva kuntoutus sekä monialainen kotikuntoutus. Toimintaa toteutetaan kaikissa 
Etelä-Karjalan yhdeksässä eri kunnassa. 

 

Vuoden  

Vanhusteko 
(2015) 

HENKILÖKUNNAN ARVOT 

x Yhdessä asiakkaan kanssa 

x Halu ottaa vastuuta 

x Mutkaton vuorovaikutus 

x Rohkeus uudistua 

Kotikuntoutus Eksotessa  
2010-2015  

Kuntoutus ikääntyneen tukena 
palvelupolun joka vaiheessa 
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3.4 Satakunta 
 

 
 

Lähteet & lisätietoja: 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: <http://www.satshp.fi/tutkijoille/tutkimus-ja-
kehittamistoiminta/kaynnissa-olevat-hankkeet/yhteivoiminkotona/Sivut/default.aspx> 
Innokylä: https://www.innokyla.fi/web/hanke842962  
Facebook: https://fi-fi.facebook.com/yhteisvoiminkotona 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

KOHDERYHMÄ
Kuntoutusta & 

kotiin annettavia 
palveluja 

tarvitsevat 
ikäihmiset

PÄÄMÄÄRÄ
"Koko elämä 

kotona 
riippumatta iästä 

tai kunnosta"

PÄÄTAVOITE
Ennakoinnin & 
oikea-aikaisten 

palvelujen 
kehittäminen

TARKOITUS
Tukea ikäihmisen 
kotona asumista 

tehokkaan & 
tarpeisiin 
vastaavan 

kuntoutuksen 
avulla

         OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET 

asiakas- ja omaisyhteistyö  

v        vanhusneuvostot 

       kokemusasiantuntijat 

       asiakashaastattelut 

                                 asiakasraadit 

       hyvinvointikyselyt 

       palautejärjestelmän kehittäminen 

 

KOTIUTUS- JA 

KUNTOUTUSPROSESSIN 

TEHOSTAMINEN 

Ö suunnittelu yhteistyössä 
asiakkaan kanssa  
 

Ö yksilölliset & 
tarvelähtöiset palvelut  
 

Ö  tehokas tiedonkulku 
 

Ö  tarkistuslista 
 

Ö  verkostotyö 
 

Ö teknologian 
hyödyntäminen 

 

ASIAKAS 

Aktiivinen toimija 

Omanelämänsä asiantuntija 

Kunnilla yhtenäiset kuntoutus- ja kotiin annettavien palvelujen ketjut & menetelmät 

Organisaatiot osaavat tehdä verkostoitunutta yhteistyötä 

  

YHTEISVOIMIN KOTONA 

Ikääntyneiden kotiin annettavien  
palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen 

 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallinnoima 

Kaste-rahoitteinen hanke 
 

31.12.2013 – 30.12.2016 

Seuraa hanketta: Innokylä & FB 

         

Hankkeen päättyessä 



13 

 

 

3.5 Koostettu malli 

 
 

 

 

 
O

le
el

lis
ia

 e
le

m
en

tt
ej

ä 

Verkostotyö ja 
kumppanuus 

Palvelumuotoilu 

Kolmas sektori 

Gerontologinen 
kuntoutus 

Toimijuus 

Asiakkaan yksilöllinen 
tilanne 

Verkosto työskentelee 
saumattomasti 

kotiutumisen eteen 

Kotiutus 

Osasto Koti 

Kä
yt

än
nö

n 
te

ko
ja

 

Tehdään tukikäyntejä 
asiakkaan kotona 
kotiutumisen jälkeen  
yksilöllisen tarpeen mukaan. 
 
Kerrotaan paluutakuusta 
asiakkaalle 
→läpinäkyvyys ja 
turvallisuuden tunne 
asiakkaalle. 
 
Tehdään kotiutuskokeiluja, 
jotta tiedetään, miten 
kotiutuminen onnistuu. 
(Vantaa) 
 
Otetaan vapaaehtoiset 
kotiutujan tueksi. (Eksote) 
 
Suositaan kotikuntoutusta. 
(Eksote) 

 

 

Tarvittavat 
yhteistyökumppanit 
kutsutaan 
tarvelähtöisesti. (Vantaa) 
 
Verkostoon ymmärretään 
kuuluvaksi asiakas, 
läheiset, monialainen 
tiimi ja kolmannen 
sektorin toimijat. 
 
Verkosto muodostaa 
yhteisen näkemyksen 
asiakkaan hyvän eteen 
toimimiseksi. 
 
Asiakasta autetaan 
palveluohjauksellisella 
työotteella. (Vantaa) 
 
Asiakkaalle räätälöidään 
yksilöllinen 
palvelupaketti, jota 
seurataan ja muutoksiin 
reagoidaan sen toimijan 
taholta, joka tulee 
olemaan asiakkaan 
elämässä kotiutumisen 
jälkeen. 
 

Kotiutumisen suunnittelu ja 
edistäminen alkaa heti 
asiakkaan tultua osastolle  
→ asiakas osalliseksi oman 
kuntoutumisen ja 
kotiutumisen 
suunnitteluun. (Satakunta) 
 
Asiakkaan voimavarojen ja 
tavoitteiden kartoittaminen 
toimii työskentelyn 
lähtökohtana. 
 
Muotoillaan kuntoutujan 
polku asiakaslähtöisesti 
→ mitä juuri tämä 
kuntoutuja / kotiutuja 
tarvitsee. Ei toimita valmiin 
kaavan mukaan. 
 
Ennakkokäynti asiakkaan 
kotiin ennen osastolle tuloa 
→ kuntoutumisen ja 
kotiutumisen tavoitteen 
määrittely. 
 

Asiakaslähtöisyys 
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4 Pohdinta 
 

Kotiutumisen polkua käsittelevä selvitystyömme on osoittanut, kuinka paljon haastavia 

kohtia kotiutumiseen liittyykään. Haasteiden ohella kotiutumisen prosessin voi nähdä 

kuitenkin myös olevan täynnä mahdollisuuksia! Näitä mahdollisuuksia löysimme tätä sel-

vitystä varten kootuista malleista. Niissä oli elementtejä ja tekoja, joita kannattaa hyö-

dyntää oman yksikön toimivaa mallia pohtiessa. Löytämillemme malleille on yhteistä 

ehkä ennen kaikkea se, että niistä välittyy juuri mahdollisuuksien etsimisen ja löytämisen 

halu. Huomio ei ole kohdistettu ongelmiin vaan siihen, mitä halutaan tehdä toisin. Mal-

leissa on haluttu innovoida ja muotoilla kotiutumisen palvelua uusiksi asiakaslähtöisyy-

den näkökulmasta koko verkoston voimin.  

 

Kotiuttamistilanteessa asiakaslähtöisyys on tärkeä elementti. Sitä tulisikin tarkastella laa-

jemmin ja tuoda mukaan elementtejä kuten asiakasymmärrys ja asiakaskeskeisyys. 

Asiakaslähtöisyys ei saisi enää jäädä sanahelinäksi, vaan sen täytyisi näkyä vahvasti 

joka askeleella asiakkaan hoitopolussa. Sen merkitys on erityisen tärkeä kun suunnitel-

laan palveluja ikäihmisille, joilla on useita palvelujen tarpeita. Oikeaa asiakaslähtöisyyttä 

on se, että kuunnellaan asiakasta ja otetaan asiakas mukaan palvelunsa suunnittelemi-

seen. Mitä asiakas haluaa, ja mitä asiakas tarvitsee. Ammattilaisen tehtävänä on nähdä 

palveluntarpeet, mutta tärkeintä on laittaa asiakas keskiöön. Asiakkaan asioista tulisi 

aina keskustella asiakkaan kanssa ja tämän läsnä ollessa. Ei niin, että eri ammattikunnat 

keskustelevat keskenään ja asiakkaalle tulee siitä tiedote kotiin. Varsinkin kun viedään 

palveluja kotiin, tulisi kunnioittaa ja kuunnella asiakkaan toiveita oman hoitonsa suhteen. 

Hoito - ja palvelusuunnitelmia tulisi myös tehdä niin, että siellä näkyisi vahvasti asiakas-

lähtöisyys ja asiakasymmärrys. Palveluntuottajan tulisi tuntea ja tietää asiakkaan asi-

oista niitä tärkeitä elementtejä, jotka vievät hoitoa ja hoivaa kohti asiakaskeskeisyyttä. Ei 

riitä että palveluntuottaja tietää sairaudet ja lääkityksen. Hoiva-ajatusta on vietävä lä-

hemmäksi asiakasta, jotta hoidosta tulisi oikeasti asiakaslähtöistä. 

 

Väestön ikääntyessä huimaan tahtiin kotikuntoutus on noussut todella tärkeäksi ja ajan-

kohtaiseksi asiaksi iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn tukemista sekä kuntoutusta suun-

niteltaessa. Hallituksen strateginen ohjelma (2015) on nostanut yhdeksi kärkihankkeek-

seen sen, että palveluiden tulee olla asiakaslähtöisiä. Tämä näkyy kotikuntoutuksessa 

esimerkiksi siten, että asiakas osallistetaan tekemään itse asioita sen sijaan, että koti-

hoito tekisi kaiken asiakkaan puolesta. Tämä on todella tärkeää, sillä koti voi olla myös 
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paikka, jossa asiakkaan toimintakyky romahtaa täysin, jos kaikki tehdään hänen puoles-

taan.  

 

On ehdotonta, että asiakkaan kuntoutus tapahtuu hänen yksilöllisten tarpeiden mukai-

sesti hänelle tutussa ympäristössä. Arviointi- ja kuntoutusjaksolla esimerkiksi toimintate-

rapeutin kanssa tapahtuva kahvinkeittäminen vieraassa tilassa voi tuntua asiakkaasta 

todella haastavalta, jonka takia hän ei suoriudu tehtävästään täydellisesti. Kotona sen 

sijaan tämä askel voi sujua hetkessä, sillä asiakas on tehnyt näin aina - asiasta on tullut 

hänelle tuttu rutiini. Tämä osoittaa sen, että kuntoutuminen kotona on merkityksellistä, 

sillä ympäristö ja tietyt rutiinit voivat vaikuttaa suuresti asiakkaan kuntoutumiseen. 

 

Jokaisella meistä on takanamme erilainen elämä. Siksi gerontologisen kuntoutuksen 

osalta olisi tärkeää, että asiakkaan jo eletystä elämästä tiedettäisiin joitakin pääkohtia. 

Tämä auttaa siihen, että asiakkaalle voitaisiin suunnitella yksilöllinen kuntoutumistarve. 

Asiakkaan saapuessa arviointi- ja kuntoutusosastolle täytyisi vastuuhoitajan tehdä muun 

muassa elämänkertakartoitus yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan elämänhistoriasta 

voi löytyä tärkeitä apuvälineitä hänen kuntoutumismotivaation ylläpitämiseen. Jos asia-

kas on esimerkiksi ulkoillut paljon, voitaisiin kuntoutukseen lisätä jotain ulkoiluharjoitteita 

muun muassa vapaaehtoisia hyödyntäen tai vaikka jos asiakas on ollut koko elämänsä 

kotiäiti, voitaisiin arviointi ja kuntoutusjaksolla vaihtaa esimerkiksi lakanat yhdessä hoi-

tajan ja asiakkaan kanssa. Tämän helpon hyötyliikkumisen avulla voidaan tukea asiak-

kaan toimintakykyä. 

 

Ikäihmisen kotiutumista tulisi tarkastella toimijuuden ja sosiaalisen olomuotoisuuden nä-

kökulmista muun muassa muutostilanteena. Vaikka ikäihminen on palaamassa takaisin 

omaan kotiin, hän on usein ehtinyt jo kotiutumaan tavalla tai toisella arviointi- ja kuntou-

tusosastolla, jossa on ollut tietyt päivittäiset rutiinit.  Kotiutuessa hänen ympäristönsä ja 

roolinsa toimijana muuttuu taas toisenlaiseksi ja olisikin tärkeää, että ikäihmisen selviy-

tymistä arjen toiminnoissa tuettaisiin yksilöllisesti ja tarvelähtöisesti kotiympäristössä, 

jotta hän saisi takaisin elämänhallinnan tunteensa. Ikäihmisen toimijuuteen vaikuttavat 

oleellisesti hänen sen hetkinen elämäntilanne ja se, miten hän kokee ja uskoo selviyty-

vänsä jatkossa arkielämän tilanteista. Miten hänen kokee voimavaransa ja kompensaa-

tiokeinonsa ja onko ikäihmisen ympärillä tarvittavaa turvaverkkoa. Onko asiakkaalla mo-

tivaatiota tai edes halua palata omaan kotiinsa. Voisiko esimerkiksi koekotiutuksia lisätä 
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ja tukea näin ikäihmisen toimijuutta ja mahdollistaa hänen omannäköisen elämän jatku-

minen? Koekotiutukset ja paluumahdollisuus osastolle loisivat varmasti turvallisuuden 

tunnetta ja itsevarmuutta omaehtoiseen pärjäämiseen. 

 

Verkostojen näkökulmasta turvallisen kotiutumisen toteuttaminen on täynnä mahdolli-

suuksia. Tässä selvityksessä esiin tuomamme näkökulman mukaan moniammatillinen 

työskentely on kotiutumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää, muttei ole ilman tietoista 

työskentelyä itsestään selvää. Monialainen verkostotyö voi olla pahimmillaan näennäistä 

työtä ilman todellista kumppanuutta ja jaettua asiakkaan palvelun kehittämisen pyrki-

mystä. Toimivalle verkostotyölle on ominaista se, että verkosto kehittää, ideoi ja luo yh-

dessä. Toimivaa kotiutumisen mallia ei voi kukaan toimija yksin ratkaista tai rakentaa. 

Vain yhteiskehittelyn avulla saadaan luotua toimivia toiminnan malleja, sillä mallit raken-

tuvat aina vuorovaikutuksessa verkoston toimijoiden välillä. Hyvässä vuoropuhelussa 

verkosto kykenee myös ratkomaan asiakkaiden tilanteita joustavasti ja yksilöllisesti ilman 

turvautumista kaavamaiseen työskentelyyn. Tämä edesauttaisi asiakkaan hyvää, turval-

lista ja tehokasta kotiutumista. 

 

Toinen keino rikkoa kaavamaista palvelujen järjestämistä ja kehittää palveluita, on omak-

sua palvelumuotoilun ajattelu osaksi työtä. Ajatus siitä, että esimerkiksi juuri kotiutumi-

sen prosessia voitaisiin hioa palvelumuotoilun keinoin, on innostava. Nykyisessä kotiu-

tumisen palvelupolussa on useimpien toimijoiden mielestä parantamisen varaa, ja moni 

olisi kiinnostunut tietämään sen hyvän polun iäkkään turvalliselle kotiutumiselle. Oiko-

tietä hyvän palvelun rakentamiseen ei taida kuitenkaan olla. Palvelut voidaan muotoilla 

parhaiten palveluita tuottavan verkoston kesken ja verkostossa innovoiden. Palvelumuo-

toilu antaa verkoston toimijoille mahdollisuuden hyödyntää osaamistaan ja tietoaan su-

juvien palvelujen kehittämisessä ja palvelujen uudella tapaa rakentamisessa. Palvelu-

muotoilu ottaa myös asiakkaat palvelujen käyttäjinä asiantuntijoiksi oman polkunsa ra-

kentamiseen. Olisi mielenkiintoista nähdä, miten palvelumuotoilu voisi rikkoa julkisten 

palvelujen jäykkiä ja hierarkisia käytäntöjä, ja innostaa verkoston todella miettimään jo-

kaisen asiakkaan kohdalla yksilöllistä ja vaikuttavaa kotiutumisen ja kuntoutumisen pol-

kua.   

 

Kolmannen sektorin palvelut tuovat lisäarvoa ja mahdollisuuksia niin asiakkaalle kuin 

julkiselle sektorille. Niiden integroiminen palvelujärjestelmään ja ottaminen mukaan ko-

tiutumisen palvelupolkuun edistäisivät omalta osaltaan sujuvaa ja hyvää kotiutumista. 
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Voisiko esimerkiksi Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön koordinaattorin tai muita kan-

salaisjärjestöjen toimijoita ottaa mukaan kotiutumisprosessiin? Voisiko kotiutujan tukena 

toimiva vapaaehtoinen olla yksi keinoista, joilla tuettaisiin kotiin palaamisen ensimmäis-

ten päivien tai viikkojen aikaista selviytymistä? Ja vaikka ikäihmisellä ei olisi juuri sillä 

hetkellä tarvetta kolmannen sektorin palveluille, niin tieto tällaisista matalan kynnyksen 

palveluista toisi omalta osaltaan turvaa ja vahvistaisi ikäihmisen toimijuuden ja osallisuu-

den tunnetta. Kolmannen sektorin linkittyminen palvelujärjestelmään yhtenä kumppa-

nina, saattaisi lisätä myös herkkyyttä reagoida nopeammin asiakkaan muuttuviin tarpei-

siin ja tilanteisiin. 

 

Hyvän kotiutumisen elementtien tunnistaminen ei yksin riitä, jos halutaan saada aikaan 

muutosta. Elementit täytyisi määritellä ja avata käytännön tasolle yhteistyössä eri toimi-

joiden kanssa, jotta kaikilla olisi varmasti samanlainen ymmärrys asioista ja tieto siitä, 

mitä tekoja kultakin toimijalta vaaditaan. Verkostolla ja kumppaneilla pitää olla yhteinen 

tahtotila, arvomaailma ja samat suuntaviivat. Uudistuminen vaatii vanhojen toimintata-

pojen ja -käytäntöjen ravistelua sekä uskallusta nähdä ja tehdä asioita toisella tavalla. 

Tarvitaan joustavuutta ja ketteryyttä muuttaa palveluita vastaamaan asiakkaan tarpeita 

sekä osallistuttaa asiakkaat mukaan. Asioita voidaan tehdä “sopivasti toisin” ja mennä 

pienin askelin eteenpäin. Kaikkea ei tarvitse muuttaa kerralla, tarvitaan vain annos in-

nostusta ja tahtoa, jotta uudenlaisten yhteisten toimintatapojen rakentaminen voi alkaa. 

Intoa matkaan! 
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