
Kuntouttava arviointijakso

Taustaa

Kotihoidon kehittämisohjelma

Eksote

Vanhuspalvelulaki

Johdanto
Kotikuntoutus on uusi yksikkö, joka sijoittuu 

Espoon Vanhusten palvelujen Kotihoidon 

palvelualueelle. Kotikuntoutus toimii tiiviissä 

yhteistyössä Espoon sairaalan, Seniorineuvonta ja 

palveluohjaus Nestorin sekä kotihoidon kanssa.

Kotihoidon palveluiden piiriin tullaan 

Kotikuntoutuksen kautta. Kotikuntoutuksessa 

hyödynnetään asiakkaan omia tavoitteita 

toimintakyvyn parantamiseksi arjen toimissa. 

Tavoite ja tarkoitus
Kuntouttava arviointijakso tarjoaa sekä hoivaa että 

moniammatillista aktiivista kuntoutusta

Tavoitteena on:

• 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

Tulokset

Kotikuntoutuksen asiakasmäärät vko 10-20

Kotikuntoutuksen uudet asiakkaat vkot 10-20

Kuntouttavan arviointijakson päättäneiden asiakkaiden  palvelut

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia

Johtopäätökset ja pohdinta
Sairaalasta kotiutuminen on nopeatempoista ja 

asiakasmäärät vaihtelevat viikonpäivien ja 

viikkojen mukaan. Tämä tuo oman haasteensa 

oikean kokoisen tiimin mitoittamiseen ja 

asiakaskäyntien suunnitteluun. 

Vakioidut toimintaohjeet auttavat jäsentämään 

toimintaa, perehdyttämään uusia työntekijöitä 

sekä pitämään toiminnan fokuksen sovituissa 

tavoitteissa – asiakkaan toimintakyvyn ja kotona 

selviytymisen tukemisessa.

Tiimiltä työskentely Kuntouttavalla arviointijaksolla 

vaatii joustavuutta, muutoksensietokykyä ja uuden 

oppimista. 

Toimintamme ei ole vielä valmis ja kehitämme 

mallia samalla töitä tehden. 

Kotikuntoutuksella on kaksi palvelua:

1.   Kuntouttava arviointijakso ja

2. Kotiutuspalvelu

Kuntouttava arviointijakso on neljän viikon 

mittainen Kotikuntoutuksen toteuttama jakso 

asiakkaan kotona. Jakson avulla mahdollistamme 

sairaalasta kotiutuvan potilaan hoidon ja 

kuntoutuksen joustavan ja turvallisen siirtymisen 

kotiin sekä oikea-aikaiset palvelut kotona. 

Palvelutarpeen arviointi kotihoidon palveluista 

tehdään Kuntouttavan arviointijakson päätteeksi 

yhdessä asiakkaan, Kotikuntoutuksen 

moniammatillisen tiimin ja Nestorin kanssa

Lisätietoja (etunimi.sukunimi@espoo.fi)

Laura Euramo, Kotihoito, osastonhoitaja

Anne Lignell, Kotihoito, Projektipäällikkö

Menetelmät
Olemme vakioineet kolme toimintaohjetta

•Taulupalaveri

•Yhteiskäynti

•Nestori – Kotikuntoutus yhteistyöpalaveri

Jakson arviointimittareita ovat kipu (VAS), 

ravitsemus (MNA), kaatumisvaara (FRATT) ja 

muisti (MMSE), RAI_HC

Seuraamme 

•Päivittäin kaatumisia ja päivystyskäyntejä

•Asiakkaan jakson jälkeisten palveluiden tarvetta.

•Hoitajan ja terapeutin asiakkaan luona tekemän 

yhteiskäynnin toteutumista 3 arkipäivän sisällä

•Asiakastyytyväisyyttä 

•Tavoitteen asettelua asiakkaan näkökulmasta

•Kokonaisasiakasmäärää ja uusien asiakkaiden 

määrää 

•Henkilöstöresurssia sekä kuormitusta

Asiakastaulun mittareita 
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