
    

 

JYVÄSKYLÄN 

KOTIHOITO 

 

Tärkeitä yhteystietoja 

 
Kotihoidon tiimi: (tiimin nimi ja puhelinnumero) 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
Vastuuhoitaja: 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 

 
Tiimin sairaanhoitaja: (nimi ja puhelinnumero) 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
Kotihoidon tukipalvelut: 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
Kotona asumisen tukemisesta lisätietoa: 
OIVA-keskus p. 014 266 1801 (arkisin klo 9-15) 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ 
ikaihmisten-palvelut/tukea-kotona-asumiseen 
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Hoito- ja palvelusuunnitelma 

Säännöllisen kotihoidon alkaessa asiakkaan toimintakykyä, kuntoutu-
misen mahdollisuutta ja kotona selviytymistä selvitetään ja arvioidaan 
tarkemmin toimintakyvyn arviointi- ja seurantajärjestelmän (RAI) avulla. 
Asiakkaalla ja läheisellä on mahdollisuus halutessaan osallistua RAI- 
arvioinnin tekoon.  
 
Kotihoidon asiakkaille laaditaan RAI-arvioinnin perusteella hoito- ja pal-
velusuunnitelma, johon kirjataan hoidon tavoitteet sekä keinot niiden 
toteutumiseksi. Suunnitelmaa päivitetään ja arvioidaan vähintään puoli-
vuosittain. Asiakas ja hoitoon osallistuvat omaiset hyväksyvät hoito- ja 
palvelusuunnitelman allekirjoituksellaan, jolloin he sitoutuvat yhdessä 
sovittuun hoitoon ja hoivaan. 
 
Jatkuva arviointi 
Asiakkaan toimintakykyä ja kotona selviytymistä sekä tarvittavien pal-
velujen sisältöä arvioidaan jatkuvasti. Kotihoidon käyntien määrää ja 
palveluaikaa voidaan lisätä tai vähentää asiakkaan toimintakyvyn ja 
hoidon tarpeen mukaan.  

 
Kotihoidon maksut 

Kotihoidon maksu määräytyy palvelun määrän, käyttäjän maksukyvyn 
sekä perheen koon mukaan.  
 
 

TERVETULOA KOTIHOIDON ASIAKKAAKSI! 

Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan asuminen omassa kodissaan 
tukemalla asiakkaan toimintakykyä, terveyttä, hyvinvointia, itsenäistä suoriutu-
mista ja osallisuutta.  
 
Mitä palveluja kotihoitoon kuuluu? 
Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa. Myös kotiutustiimin 
palvelut ja erilaiset kotihoidon tukipalvelut voivat olla osa kotihoitoa. Kotihoidon 
asiakkaita tukee sairaanhoitajien ja lähihoitajien lisäksi fysioterapeutit ja toimin-
taterapeutti.   
 
Mitä kotihoidon käynnit sisältävät? 
Kotihoidon käyntien määrä ja ajankohta suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mu-
kaan. Kotihoitoa järjestetään tarvittaessa kaikkina vuorokauden aikoina. Koti-
käyntien sisältöön voi kuulua muun muassa perushoidollisia tehtäviä, lääke- ja 
sairaanhoidollisia tehtäviä, kodinhoidollisia tehtäviä sekä näiden erilaisia yhdis-
telmiä. Jyväskylä noudattaa valtakunnallisia lääkehoidon ohjeistuksia. Tästä 
syystä lääkehoidon toteuttaminen on aina kokonaisuudessaan kotihoidon vas-
tuulla. Kotihoidon asiakkaiden lääkärit ovat terveyskeskusten lääkäreitä ellei 
asiakas ole järjestänyt asiaa toisin.  
 
 Esimerkkejä kotihoidon käyntien sisällöistä: 

 päivittäisissä toiminnoissa avustaminen 

 ravitsemuksesta huolehtiminen 

 terveydentilan ja voinnin seuranta 

 lääkehoidon toteuttaminen ja seuranta 

 kodin yleissiisteydestä huolehtiminen 

 kotikuntoutuksen toteutumisen seuranta jne. 
 
Kotihoidon tukipalvelut 
Säännöllisen kotihoidon käyntien lisäksi asiakas voi saada kotihoidon tukipalve-
luita kotona asumisen tueksi. Tukipalveluita ovat mm. turvapalvelu sekä ate-
riapalvelu sekä kuntouttava päivätoiminta. 
 
Käytännön asioita läheiselle 
 
Asiakkaat ja läheiset ovat asiakkaan käytännön elämän asiantuntijoita. Kotihoi-
don työntekijät toivottavat kaikki läheiset mukaan asiakkaan arkeen. Osallistu-
misesta voidaan sopia hoito- ja palvelusuunnitelman päivittämisen yhteydessä. 
Sovittavia asioita voivat esimerkiksi olla kotihoidon käyntien peruutukset, kun 
asiakkaat vierailevat läheisten luona, asiakkaan ulkoileminen läheisen kanssa 
tai läheisen rooli asiakkaan asioiden hoidossa tai ravitsemuksesta huolehtimi-
sessa.   
 


