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Kotihoidon kartoituskäynti

 Kotihoidon palveluntarvetta arvioidessa alueen asiakasohjaaja tekee 

kartoituskäynnin asiakkaan kotiin.

 Palvelutarpeen arvioimiseksi pyyntöjä tulee asiakasohjaukseen useilta eri 

tahoilta, mm. asiakkaat, omaiset, sairaalat ja muut yhteistyökumppanit, 

seurakunnat, naapurit. 

 Kunta on velvollinen järjestämään palvelutarpeen arviointiin pääsyn 75 vuotta 

täyttäneelle viimeistään 7. arkipäivänä yhteydenotosta (sosiaalihuoltolaki 40 a 

§). Kiireellisessä tilanteessa kotihoidon palvelua voidaan aloittaa puhelimitse 

tehdyn palvelutarpeen arvioinnin perusteella jo ennen kartoituskäynnin 

tekemistä, esim. ateriapalvelu, turvapalvelu, kotihoitokäynnit. Näissä 

tapauksissa kartoituskäynti tehdään uusille asiakkaille tarpeen mukaan 

myöhemmin. 



Vanhuspalvelulaki velvoittaa:

-Palveluiden on oltava laadukkaita, riittäviä sekä oikea-aikaisia. Palvelut on toteutettava niin, 

että ne tukevat iäkkään ihmisen hyvinvointia, terveyttä, itsenäistä suoriutumista ja 

osallisuutta (13§)

-Palvelujen tarve on selvitettävä kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja hänen 

läheisten kanssa(15§)

-Selvittämisestä vastaa työntekijä, jolla on laaja-alaista asiantuntemusta sekä sopiva 

ammatillinen kelpoisuus (15§)

-Selvitys tehtävä, jos iäkäs henkilö hakeutunut sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin. (15§) 

kiireelliset (viipymättä) ja ei kiireelliset (75-v 7 arkipäivää)

-Vastuutyöntekijä auttaa palveluiden toteuttamisessa ja yhteensovittamisessa (17§)



Kotikäynnillä läpikäytävät asiat

Kotihoidon asiakasohjauksen kartoituskäynnillä käydään laajasti läpi asiakkaan 

toimintakykyyn vaikuttava kokonaistilanne. Kartoitetaan mistä asioista asiakas 

selviytyy omatoimisesti ja mihin asioihin hän tarvitsee apua. Keskeistä on selvittää 

asiakkaan voimavarat ja selviytymisen esteet.

Yhdessä etsitään ratkaisua, jotta asiakkaan kotona asuminen toteutuisi 

mahdollisimman pitkään. Huomioidaan asiakkaan oma näkemys tilanteestaan, 

samoin omaisten näkemys sekä vanhalla ksh:n asiakkaalla kotihoidon näkemys. 

Huomioidaan asiakkaan tukirinkiä; omaisten/muiden henkilöiden osuutta 

asiakkaan selviytymisessä arkiaskareistaan. 

Kotikäynnillä myös sovitaan aloitettavista palveluista ja tukitoimista. 

Kokonaissuunnitelma voi koostu niin yksityisistä, kunnallisista kuin kolmannen 

sektorin palveluistakin. Olennaista on aina selvittää syy toimintakyvyn 

heikkenemiselle ja pyrkiä kuntouttamalla palauttamaan omatoimisuutta



Kartoituskäynnin muistio 

 Terveys/esitiedot:

 Esitiedot, ammatti, siviilisääty, yhteystiedot, omaisen yhteystiedot , asiakkaan elämänhistoria.

 Perussairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet

 Näkö ja kuulo

 Lääkkeiden otto ja lääkejako, apteekkiasiat ja reseptien uusinnat, dosetin käyttö

 Ihon kunto ja hoito, haavat

 Tupakointi, päihteiden käyttö

 Mieliala ja muisti

 Huomioi sotaveteraani ja –invalidien palvelut/etuudet, Asuminen ja liikkuminen:

-Liikkuminen kotona, portaat, ahtaat tilat, sängystä ylös pääsy, kynnykset 

-Liikkuminen kodin ulkopuolella (ulkoilu) palvelubussi, bussi, taxi, muu kyyti (VPL tai HKP -matkat)

 Asunnon kunto, koko, omistussuhde, avaimet, esteettömyys, jne.

 Ongelmat asunnossa, matot, kynnykset, peseytymistilat, portaat, jne.

 Apuvälineet, rollaattori, keppi, suihkutuoli, wc-korottaja, tarttumapihdit yms.

 Paloturvallisuusasiat



Kartoituskäynnin muistio jatkuu..

 Perustoiminnot, kotona pärjääminen:

-Ruokailut, ruuan laittaminen, syöminen, ravitsemus

-Hygienian hoito, peseytyminen, suihkutilat, sauna

-Hammashuolto, suunhygienia

-Wc-käynnit, vaipat, pidätyskyky

-Kaupassa käynti

-Siivous, roskien vieminen

-Pyykkihuolto, pyykkikone, kuivausteline

-Harrastukset, kerhot, seurakunta

-Nukkuminen/vuorokausirytmi

-Asiakkaan oma näkemys tilanteestaan, toiveet ja tavoitteet, omat voimavarat ja 

kyky tehdä asioita



Muut asiakkaan arkeen liittyvät asiat:

 Ulkopuolinen apu:

-Kuntoutustarve ja laaja-alaisemman geriatrisen arvioinnin tarve

-Sosiaalinen verkosto (omaisten, naapureiden, ystävien apu)

-Yksityisten palveluiden mahdollisuus/tarve

-Kelan etuudet: eläkettä saavan hoitotuki, asumistuki, toimeentulotuki

-Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

-Taloudellisten asioiden hoito (esim. edunvalvonnan tarve, 

gerontologinen avososiaalityö).



Tulojen selvitys

Tulot selvitetään, kun kotihoidon säännölliset palvelut (vähintään 1 krt/vko) tai tuloihin perustuvat 

tukipalvelut aloitetaan.

Pariskunnat: asiakkaan ja hänen aviopuolisonsa/avopuolisonsa tulot selvitetään, vaikka palvelua saisi 

vain toinen pariskunnasta.

Sisarukset: molemmat saavat kotihoidon palvelua, jolloin tuloselvitys tehdään molemmille  erikseen. 

Sisaruksille tehdään omat palvelu- ja hoitosuunnitelmat omilla tunneilla, kodinhoidolliset työt jaettuna 

tasan. Kotihoidossa maksupäätös tehdään kummallekin sisarukselle normaalisti asiakkaan omalla tulolla.

Jos asiakkaan luona asuu täysi-ikäinen lapsi eikä apu kohdistu häneen, ei lapsen tuloja selvitetä eikä 

oteta huomioon kotihoidon maksua määrittäessä. 

Kotikäynnillä asiakkaalle annetaan Pegasoksesta tulostettava tuloselvitys. Pariskunnilla päämiehen 

tuloselvityslomakkeeseen lisätään myös puoliso. Asiakkaita opastetaan tuloselvityksen täyttämisessä.

Tulot ilmoitetaan bruttotuloina, kuukausimaksu lasketaan kotihoidossa/tukipalveluissa bruttotuloista. 

Kotihoidon arviomaksulaskuri:

http://www.tampere.fi/sote/vanhpalvelut/laskuri/



Maksujen määräytyminen

-Asiakkaalle jätetään kotiin selvitys maksun määräytymisen perusteista ja tuloselvityksen 

palautusohje kotihoidon asiakkaalle. Kerrotaan myös, että kaupungin internetsivuilla on kotihoidon 

arviomaksulaskuri, jolla asiakas tai omainen voi arvioida tulevan kuukausimaksun. Jos 

asiakas/omainen tarvitsee apua lomakkeen täyttämisessä sitä voi saada myös Kotitorin 

neuvontapisteestä.

-Tulot selvittään aina, kun asiakkaan ja hänen perheensä tilanne muuttuu tulojen osalta esimerkiksi:

-Asiakas leskeytyy (mahdollinen perhe-eläke, yksinäisen kansaneläke, ohjaus mahdolliseen 

asumistukeen)

-Puoliso jää laitoshoitoon tai asumispalveluun

-Asiakas saa eläkkeensaajan hoitotukea tai siihen on haettu korotusta.

-Tulot muuttuvat vähintään 5 %

-Tulot tarkistetaan joka toinen vuosi niiltä asiakkailta, joilta uutta tuloselvitystä ei ole pyydetty 

aiemmin.



JOS TULOSELVITYSTÄ EI SAADA ASIAKKAALTA 

PYYNNÖISTÄ HUOLIMATTA

-Asiakasohjaaja voi pyytää asiakasmaksutoimistoa selvittämään tulot virkateitse.  

Asiakkaan luvalla tuloselvityspyyntöön laitetaan asiakkaan asioita hoitavan 

henkilön yhteystiedot, johon asiakasmaksutoimisto voi olla tarvittaessa yhteydessä.

-Kun asiakas on kuollut tai hän on päättänyt palvelunsa ja tuloja ei ole saatu 

selvitettyä asiakasmaksua varten otetaan yhteys asiakasmaksutoimistoon ja 

pyydetään selvittämään tulot virkateitse. 



Palvelupäätös / asiakassuunnitelma

Palvelupäätös tehdään myönnetyistä palveluista uudelle asiakkaalle tulosidonnaisia palveluita 
aloitettaessa, kun asiakkaan tuloselvitys ei vielä ole käytettävissä. Palvelupäätöstä ei tarvitse uusia 
palveluiden määrän muuttuessa, mikäli asiakas ei sitä nimenomaan vaadi. Kun tuloselvitys on 
käytettävissä, tehdään suoraan yhdistetty palvelu- ja maksupäätös. Maksupäätös uusitaan aina 
palveluiden määrän muuttuessa. Palvelu- ja maksupäätökset ovat virallisia hallintolain mukaisia 
päätöksiä, joihin asiakas voi halutessaan tehdä valituksen myönnettyjen palveluiden määrästä, 
sisällöstä tai maksusta. 

Asiakassuunnitelmaan (pegasoksessa palvelu- ja hoitosuunnitelma) kirjataan asiakkaan 
tarvitsemat palvelut mm. kotihoidon päivittäiskäynnit ja niiden sisältö ja lisäksi kotihoidon toimiin 
arvioitu ajan tarve, ateriapalvelu, päiväkeskuspalvelut, turvapuhelinpalvelu, kauppapalvelu, 
kotikuntoutus jne. Pahosuun liitetään teksti asiakasohjaajan kartoituskäynniltä tai kotihoidon 
väliarvio, jossa muutos perusteltu ja palvelu-ja hoitosuunnitelma kokonaisuudessan lähetetään 
asiakkaalle päätöksen mukana. Siihen ei enää tarvita asiakkaan allekirjoitusta eikä sitä palauteta 
mihinkään.

Ajantasainen asiakassuunnitelma ohjaa kotihoidontyöntekijöitä toimimaan asiakkaan luona 
asiakaslähtöisesti ja huomioiden asiakkaan tarvitsemat avut

Asiakkaan kotihoidon maksut määräytyvät tulojen ja palveluiden määrän mukaan.        


