
Asiakas kotona 
ennen 

arviointi- ja kuntoutusjaksoa

Kuntoutussuunnittelu 
ennen arviointi- ja 

kuntoutusjakson alkua 
asiakkaan kotona.

Mukana arviointi- ja 
kuntoutusyksikön työntekijä, 
vastuuhoitaja kotihoidosta 

sekä
läheinen /omainen.

Kotihoidon vastuuhoitaja sopii 
asiakkaansa kanssa , että he 

tapaavat arviointi- ja 
kuntoutusyksikössä 

kotiutuskokouspäivänä!

Asiakas 
arviointi- ja 

kuntoutusjaksolla

Monialainen kotikäynti 
arviointi- ja kuntoutusjakson 

aikana.

Kotihoidon vastuuhoitajan ja 
asiakkaan 

kuntoutustapaaminen 
arviointi- ja 

kuntoutusyksikössä 
kotiutuskokouspäivänä.

Kotona selviytymisen  suunnitelma 
sovitaan yhdessä asiakkaan, 

omaisen ja monialaisen tiimin 
kanssa. 

Asiakas kotona 
arviointi- ja kuntoutusjakson 

jälkeen

Saattaen kotiin ja kotona 
arkitoiminnan tukeminen 

yhteistyössä
A&K-yksikön ja kotihoidon 

työntekijöiden kanssa 
- noin kolme tukikäyntiä 

asiakkaan kotona. 
Yhteistyö jatkuu kahden 
viikon ajan kotiutumisen 

jälkeen 
= paluuntakuun pituus.

Seurantatapaaminen kotona 
pärjäämisestä yhdessä 
asiakkaan, omaisten ja 

avopalvelujen
(kotihoito, sosiaalityö, 

päivätoiminta) kanssa.

A&K-hoitajan
tutustumiskäynti: mitä 

asiakas tekee kotonaan? 
Kotihoito mukana!

Kotihoidon vastuuhoitajan 
kuntoutustapaaminen 

(½ päivä): asiakkaan 
toimintakyky A&K-

yksikössä!

A&K-hoitajien tai terapeuttien 
tukikäynnit : mitä asiakkaan 
kuntoutus sisältää  kotona?

Kotihoito mukana!

Räätälöidyt 
palvelut:

lyhytaikais-
hoito,

päivätoiminta,
palvelukeskus,

yksityiset 
palvelut ja 

kolmas sektori

MONIALAINEN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI, SUUNNITELMA & SEURANTA & OMAISEN / LÄHEISEN TUKI

KUNTOUTUMISEN 
TUKI 

KOTIHOIDOSSA

geriatrinen  arviointi, 
gerontologinen 

hoitotyö, 
fysioterapia,

toimintaterapia,  
sosiaalityö,

sosiaaliohjaus 

OMAISEN / 
LÄHEISEN 

TUKEMINEN

Monialainen kuntoutumisen 
tuki jatkuu kotihoidossaMonialainen 

kuntoutumisen tuki 
jatkuu kotihoidossa

Arkitoiminnan 
tuki kotona

Hoito- ja palvelusuunnitelmassa liikkumissopimus asiakkaan kotona, kotoa, kotiin, kotona!

KKKK-toimintamalli 

Asiakkaan kuntoutuspolku 
arviointi- ja kuntoutusprosessissa

Asiakaslähtöinen ja saumaton kuntoutusjakso, joka alkaa asiakkaan kotona 
ja jatkuu asiakkaan kotona arviointi- ja kuntoutusjakson jälkeen.

•
Selkeät eri toimijoiden roolit sekä vastuut.

•
Vahvaa yhdessä tekemistä.

Idän palvelualueen KotiKunto -ryhmä: Monipuolisten palvelukeskusten 
arviointi- ja kuntoutusyksiköt • Kaakkoinen ja Itäinen kotihoitoyksikkö 

• Idän sosiaali- ja lähityö • Palvelualueiden lääkäripalvelut 
• Ylihoitaja Mari Sairanen • Kotihoitopäällikkö Jaana Nummijoki

Idän palvelualue

Monialainen asiakkaan palvelutarpeen arviointi, suunnittelu & seuranta 
kuntoutuspolulla yhdessä asiakkaan kanssa kohti optimaalista toimijuutta!

Työntekijät 
liikkuvat arviointi- ja 
kuntoutusprosessin 

eri vaiheissa asiakkaan 
mukana kotona, kotoa, 

kotiin, kotona 
(KKKK). 

Jokaisella  
toimijalla on yhteinen 

näkemys yhteisen 
asiakkaan tavoitteista 
sekä tuen tarpeesta 

yhdessä asiakkaan ja 
hänen läheistensä 

kanssa.

www.hel.fi

Yhteiskehittelyssä kehittäminen tapahtuu asiakas edellä
Yhteiskehittely on onnistuessaan ajantasaisen kuntoutuspolun kehittämistä, 

joka vaatii jatkuvaa uudelleen konfigurointia asiakkaan, hänen läheistensä 
ja eri hoitotahojen välisenä vuoropuheluna (Engeström, Y. 2004).

 •
Asiakkaan optimaaliseen kuntoutumiseen päästään muodostamalla 

kuntoutuspolku prosessiksi, jossa toimijoina ovat: asiakas läheisineen, 
kotihoito, sosiaali- ja lähityö, arviointi- ja kuntoutusyksikkö 

sekä asiakkaalle sopivat räätälöidyt palvelut.
•

Kuntoutumispolku toteutuu yhdessä neuvotellen.
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