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Kotikuntoutuksen kehittäminen Essotessa



Etelä-Savo ja kotikuntoutus

• Maakunta on yksi nopeimmin ikääntyvistä
• Aikaisempi kotikuntoutustoiminta
• Tavoitteena yhtenäistää käsitettä ja toimintatapoja
• Kuntoutuspalvelujen ja vanhus- ja vammaispalvelujen

yhteistyötä
• Uusi toimintamalli integroi kotikuntoutuksen 

osaksi kotihoitoa
• Kotihoidon osaamisella vahva osuus
• Laitoshoidon purku ei tuonut kotikuntoutukseen 

terapeuttiresursseja



Etelä-Savon huoltosuhteen kehittyminen



Kotikuntoutuksen arviointi- ja kuntoutusjakson 
tavoitteet  

• Oikea-aikainen ja riittävän laaja toimintakyvyn sekä palvelujen ja 

kuntoutuksen tarpeen arviointi

• Arviointi- ja kuntoutusjakso (1 kk) kotihoidon uusille asiakkaille tai heille, 

joilla on suuri uhka toimintakyvyn laskulle ja palvelutarpeen lisääntymiselle

• Kuntoutuksen vaikutukset näkyvät suoraan ihmisen arjessa

• Kotihoidon palvelujen määrän ja laadun muutokset

• Asenneilmaston muutos 



Kotikuntoutus ei ole vain…

treeniä    temppuja palvelupaketteja

terapioita menetelmiä diagnooseja

fysiikkaa harjoittelua             tuotteita



Kotikuntoutus on…

ajatustapa jaettua vastuuta

osallisuutta toimijuuden vahvistamista

yksilöllisyyttä toimintakykyä

sitoutumista tukea kannustusta

elämänhallintaa arjen ymmärrystä

prosessi laaja-alaista yhteistyötä  

yhteistä työtä suunnitelmallisuutta



Kotikuntoutus on prosessi

• Luo pohjan moniammatilliselle yhteiselle 
työlle, joka nostaa asiakkaan keskiöön 

• Arkilähtöinen tavoiteasettelu ja asiakkaan 
(sekä omaisten) osallistaminen omassa 
kuntoutumisprosessissaan on todettu 
kansainvälisissä tutkimuksissa elämänlaatua ja 
toimintakykyä lisääväksi

• Etelä-Savoon luotu alueellinen toimintamalli 
(Esso-hanke 2014-2016) pohjaa muualta 
saatuihin hyviin kokemuksiin ja käytänteisiin, 
mutta huomioi alueen erityispiirteet ja 
käytettävissä olevat resurssit



Tarpeen tunnistaminen

• Toimintakyky arjessa on alentunut
• fyysinen
• psyykkinen
• sosiaalinen 

• Asiakkaan oma huoli toimintakyvystään ja halu 
kuntoutua 

• Omaisen huoli läheisensä arjessa pärjäämisestä

• Kuka tahansa ammattihenkilö tunnistaa 
kotikuntoutustarpeen

• Tarpeen ja voimavarojen tunnistaminen 
tarkentuu käytännön kokemusten myötä, mokat 
ja epäonnistumiset ovat sallittuja!



Arviointi ja tavoiteasettelu

• Kuntoutusmalli lähtee aina asiakkaan arjen 
konkreettisista tavoitteista liikkeelle

”Mikä sinulle on tärkeää arjessasi?”

• Jakson aluksi kartoitetaan asiakkaan 
toimintakykyä mittareiden avulla, jotta saadaan 
selville toimintakyvyn lähtötaso ja asiakkaan 
oma näkemys hänen toimintakyvystään

• Arvioinnin jälkeen mietitään moniammatillisesti 
yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa 
tavoitteet kotikuntoutusjaksolle

• Tavoitteiden on oltava asiakkaan hänelle 
itselleen tärkeäksi kokemia, jotta hän sitoutuu 
kuntoutumiseen ja tavoitteiden toteutumiseen



Arviointi ja tavoiteasettelu 2

• Kotikuntoutusjaksolle valitaan kaksi tai kolme 
konkreettista tavoitetta

• Tavoitteet voivat sisältää pienempiä 
osatavoitteita ennen päätavoitteeseen 
pääsemistä

• Tavoitteet kirjataan kotikuntoutussuunnitelmaan, 
jonka tulisi olla näkyvillä kaikille sekä asiakkaan 
tiedoissa sähköisesti että asiakkaan kotona

• Suunnitelmaan kirjataan myös toimenpiteet ja 
keinot 

• Kaikki ammattihenkilöt sekä asiakas ja hänen 
lähiverkostonsa työskentelevät samaa tavoitetta 
kohti





Tavoitteita

• ”Haluaisin pystyä kävelemään noin 
kilometrin edestakaisen matkan kauppaan 
itsekseni.”

• ”Tavoitteenani  on, että pystyn laittamaan 
ruokaa: lasagnea ja kermaperunoita.”

• ”Haluan oppia itse vaihtamaan 
kipulaastarin.”

• ”Pääsisinpä vielä sienimetsään!”

• ”Toivomme pystyvämme kävelemään tien 
toiselle puolelle seurakuntakeskukseen.”

• ”Haluaisin korjata ulkorappuset 
toimintaterapeutin avustuksella.”

• ”Tavoitteena kolmipyörällä pyöräily 
työtoimintaan noin 1 km matka.”

• ”Haluan eroon kotihoidosta!”

• ”Olisiko mahdollista selvitä suihkussa 
käymisestä itsenäisesti?”

• ”Tavoitteena on ulkona liikkuminen 
apuvälineen kanssa ja postin haku 250 m 
päästä.”

• ”Ravitsemuksen varmistaminen ja painon 
palautuminen, omatoiminen ruuanlaitto.”



Moniammatillinen interventio

• Interventio suunnitellaan asiakkaan luonnolliseen 
toimintaympäristöön

• Kotikuntoutuskäyntien määrä ja tiheys 
suunnitellaan yksilöllisesti

• Yksilön tarpeiden mukaan mietitään 
kotikuntoutusjakson toteuttamiseen osallistuvat 
ammattihenkilöt ja heidän panoksensa

• Intervention kesto on aluksi aina neljä viikkoa, 
perustellusti muutaman viikon pidempi

• Jokainen asiakkaan luona käyvä ammattilainen ja 
toivon mukaan myös läheinen osallistuu 
tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn ja on 
osallisena kuntoutumisprosessissa



• Kotikuntoutusjakson lopuksi samoja 
mittareita käytetään uudelleen. Nykyhetken 
mittausten tuloksia verrataan lähtötason 
tuloksiin

• Kotikuntoutussuunnitelmaan asetettujen 
tavoitteiden toteutumista tarkastellaan ja 
pohditaan niiden avulla jatkosuunnitelmaa

• Asiakkaan oma kokemus arjessa 
pärjäämisestään ja omasta pystyvyydestään 
on tärkeä ottaa huomioon

Loppuarviointi ja jatkosuunnitelma

• Jatkossa asiakas voidaan tarvittaessa ohjata 
muun palvelun piiriin, joka edistää tai 
ylläpitää asiakkaan toimintakykyä 
(päivätoiminta, vapaaehtoistyö, avopalvelut, 
harrastukset, ryhmätoiminta)

• Jatkosuunnitelma voi olla tarvittaessa uusi 
kotikuntoutusjakso eri tavoittein tai 
itsenäistä harjoittelua



Seuranta

• Jakson jälkeen kontrollikäynti tai –soitto

• Kontrollikäynnillä voi myös tehdä uudelleen 
pidempää aikaväliä vaativat arvioinnit 

• Hoidon tai kuntoutuksen palvelujen tarvetta jatkossa 
seurataan 3kk/6kk päästä toteutuneesta 
kotikuntoutusjaksosta jakson vaikuttavuuden 
tarkastelemiseksi

• Varmistetaan asiakkaan saavan apua jatkossakin, 
mikäli hän kokee sitä tarvitsevansa. Tällä 
varmistetaan, ettei asiakas koe jäävänsä yksin



Huomioita matkan varrelta

• Käsite, ajattelumalli, asenteet

• Organisaation johdon ja esimiesten tuki

• Tiedottaminen

• Materiaalia, työkaluja

• Koulutukset: arviointimenetelmät, mittarit, osallistavat työpajat

• Kuntoutusvastaavat muutosagentteina

• Asiakasmaksut

• Tietohallinto



Kehittämistyö jatkuu

• Asiakaspalaute

• Palaute työntekijöiltä, verkostolta

• Kirjaaminen, fraasit

• Kotihoidon asiakkuuksien arviointi – tiimipalaverit

• Kotihoidon säännöllisten asiakkaiden kuntoutusjaksot

• Muutosten hallinta

• Resurssien suuntaaminen



Kiitos!
Anne Loponen, anne.loponen@essote.fi
puh. 040 359 6389

mailto:anne.loponen@essote.fi

