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Taustaa: Pilotti 6/2017 – 2/2018

• Pilotti Matinkylä-Olarin ja Tapiolan alueilla

• 2 sairaanhoitajaa

• 5 lähihoitajaa

• Terapeutit käytettävissä

• Pääasiallisesti sairaalasta kotiutuvat kotihoidon 

uudet asiakkaat
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Kotikuntoutuksen 

käynnistyminen ja laajentuminen

• Kotikuntoutuksen toimintamalli on otettu käyttöön 

vaiheittain

– 5.3 Matinkylä-Olari, Tapiola

– 1.10 Espoonlahti

– Marras-joulukuu 2018 Espoon keskus ja Leppävaara

• 1.1.2019 toimitaan keskitetyllä toimintamallilla 

kahdella alueella
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Henkilöstö 5.3

• 5 sairaanhoitajaa (7)

• 13 lähihoitajaa (14)

• 10 fysioterapeuttia (koko Espoo, palvelut sekä 

kuntouttavalle arviointijaksolle että säännölliseen 

kotihoitoon, pitkäaikaishoidon Kuntoneuvola –käynnit, 

terapiajaksot)

• 1 toimintaterapeutin resurssi käytettävissä Espoon 

sairaalasta Polikliinisistä ja kotiin vietävistä palveluista

• Rekrytoinnit käynnissä
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Tavoitteet

• Edistää asiakkaan toimintakykyä ja kotona 
selviytymistä tarjoamalla oikea-aikaisia palveluita

• Saada asiakkaan kuntoutumisen potentiaali esiin, 
jolloin raskaampien palvelujen tarve vähenee

• Varmistaa potilaan turvallinen kotiutuminen 
sairaalasta

• Sujuvoittaa Säännöllisen kotihoidon työskentelyä ja 
parantaa asiakkaan hoidon laatua yhtenäisillä 
käytännöillä

• Poistaa päällekkäisiä toimintoja
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Kotikuntoutuksen palvelut

Kotiutuspalvelu (3-5vrk)

• Sairaalasta kotiutuvan asiakkaan 
saattaminen kotiin

• Kotona pärjäämisen varmistaminen

• Muutamien päivien seuranta ja 
kuntoutussuunnitelman laatiminen 
säännölliseen kotihoitoon siirtymistä 
varten

• Maksu käyntiperusteinen 
(6,60€/käynti)

Kuntouttava 

arviointijakso (4vkoa)

• Moniammatillinen aktiivinen 
kuntoutus ja toimintakyvyn 
parantaminen asiakkaan arjen 
lähtökohdista

• Kotona tarvittava hoiva (kotihoito)

• Tarvittaessa yksilöllinen fysio-/ 
toimintaterapia kotona/ 
kotiympäristössä

• Terapeutin ja hoitajan yhteiskäynti: 
henkilökohtainen hoito- ja 
palvelusuunnitelma (hops) ja viikko-
ohjelma, arkeen sidotut tavoitteet

• Jakson lopulla asiakkaalle tehdään 
joko väli- tai loppuarvio riippuen 
asiakkaan tarvitsemista 
jatkopalveluista. RAI HC kaikille 
säännöllistä kotihoitoa tarvitseville

• Maksu viikkoperusteinen 
(46,20€/vko)
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Kotikuntoutuksen asiakkaat

– kotona apua tarvitsevat sairaalasta kotiutuvat 

potilaat, joilla ei ole aiempaa kotihoitoa

– Säännöllisen kotihoidon sairaalasta kotiutuvat 

asiakkaat, joiden toimintakyvyssä on tapahtunut 

merkittävä muutos aiempaan (esim. AVH, 

lonkkamurtuma) ja Kuntouttavasta arviointijaksosta 

arvioidaan olevan hyötyä asiakkaalle

– Kaikki äkilliset kotiutukset 

– Nestorin palvelutarpeenarvion kautta kotoa 

Kuntouttavalle arviointijaksolle tulevat asiakkaat
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Kotikuntoutuksen asiakkaat 

2018
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Kotikuntoutus Espoon 

Vanhustenpalveluissa
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Sairaala ei palveluita

KotikuntoutusKoti

Nestori

Nestori

Palvelu-

ohjaus

Koti

tukipalvelut

Säännöllinen 

kotihoito

Espoolaiset ikääntyneet asuvat turvallisesti ja toimintakykyisenä kotona 

sekä elävät täyttä elämää. 

Paku

Soitto



Kotiutumisen prosessi Espoon 

sairaalasta
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Käy läpi kotiuttamisen tarkistuslista

Matinkylä-Olari 

ja Tapiola

Mikäli potilas tarvitsee palveluja kotiin tai kyseessä on koekotiutus ota yhteyttä:

Espoonlahti, 

Leppävaara ja 

Espoon keskus

Kauniainen

Yhteys kotihoitoon

050-4116146

klo 7.30-21.30

Kirkkonummi

Yhteys 

palveluohjaukseen

050-5941742 24/7

• uusi kotihoidon 

asiakas

• Kotihoidon 

asiakkaan 

avuntarve 

lisääntynyt

Yhteys kotihoitoon

040-5128160

• Kotihoidon vanha 

asiakas entisin 

avuin

Yhteys 

Kotikuntoutus 

vuorovastaava

046-8773442

Yhteys 

Kotiutus-

konsultaatio

043-8248900



”Portti” kotihoitoon

• Kotihoidon palveluiden piiriin tullaan 

Kotikuntoutuksen kautta

• Palvelutarpeen arviointi kotihoidon palveluista 

tehdään Kuntouttavan arviointijakson päätteeksi 

yhdessä asiakkaan, Kotikuntoutuksen 

moniammatillisen tiimin ja Nestorin kanssa
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Keskimäärin 15 uutta asiakasta 

viikossa 
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Menetelmät ja seuranta 

Kuntouttavalla arviointijaksolla

Olemme vakioineet kolme toimintaohjetta

• Taulupalaveri

• Yhteiskäynti

• Nestori – Kotikuntoutus yhteistyöpalaveri

Jakson arviointimittareita ovat 

kipu (VAS), ravitsemus (MNA), kaatumisvaara (FRATT)

ja muisti (MMSE), RAI-HC säännölliseen kotihoitoon siirtyville

Seuraamme 

• päivittäin kaatumisia ja päivystyskäyntejä

• asiakkaan jakson jälkeisten palveluiden tarvetta.

• hoitajan ja terapeutin asiakkaan luona tekemän yhteiskäynnin toteutumista 3 arkipäivän 
sisällä

• asiakastyytyväisyyttä 

• Tavoitteet ja keinot jaksolle on asetettu yhdessä asiakkaan kanssa ja ne ovat 
konkreettisia arkeen sidottuja

• Kokonaisasiakasmäärää ja uusien asiakkaiden määrää 

• Henkilöstöresurssia sekä kuormitusta
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Asiakaskäynnit ja käyntien kesto
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Palvelut Kuntouttavan 

arviointijakson jälkeen
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Asiakaskyselyn tuloksia
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Kehitettävää

• Ensikäynti, väliarviointi ja jakson viimeinen käynti –
vakioidut toimintaohjeet ja tarkistuslistat

• Seuranta – soitto tai käynti

• Asiakkaan oma arkeen sidottu tavoite - harjoitellaan tätä

• Osaamisen vahvistaminen

– Kuntouttava työote

– Moniammatillinen työskentely

– Terveyden edistämisen näkökulma

• Työn sujuvoittaminen tilojen ja välineiden osalta

• Yhteistyö rajapinnoilla – kotiutumisen valmistelu 
sairaalassa, päätösten teko Nestorissa
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KIITOS!

Karoliina Keronen, Taina Remes, Sari Pellikka, 

Anni Kangas, Mirian Olewuike, Maija-Liisa 

Venho, Kärnä Meini, Jaana Rauhala, Anna 

Niittynen,  Niina Renko, Anna-Liisa Piipponen, 

Priscilla Sandkulla, Liisa Kokko, Terhi Korhonen, 

Pirjo Toivonen, Tanja Lauren, Anne Katas, Nina 

Valtonen, Taina Korhonen, Anne Laitinen, Anne 

Lignell, Kristiina Roinien, Mariaana Helminen,  

Kinga Tapola, Aulikki Kämäräinen, Daniela 

Sahari
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Pia Kauma


