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1 Johdanto 
 

Tämä ohjeistus pohjautuu kotihoidon lääkäripalvelujen palvelukuvaukseen ja kotihoidon ohjeistuksiin. 

 

Kotihoidon asiakkailla korostuu hoivan lisäksi sairauksien tarkka seuranta ja hoito sekä kuntouttava työote. 

Paraskaan hoiva ei tuota tulosta, jos asiakkaan vointi kariutuu sairauksien takia. Useimpia vanhusten sairauksia 

voidaan tuloksellisesti hoitaa tai ainakin oireita lievittää. 

 

Lääkäri hoitaa asiakkaita kotikäynneillään sekä hoitajien välityksellä. Valtaosa potilaista tarvitsee hoitajien apua 

ja seurantaa selviytyäkseen sairauksiensa hoidosta. Lääkäri puolestaan tarvitsee hoitajilta luotettavaa asiakkaan 

tilanteen arviointia ja voinnin seurantaa lääketieteellisten tutkimusten, hoitojen, kuntoutuksen ja 

lääkemuutosten pohjaksi. On ehdottoman tärkeää, että lääkärin hoitomääräykset ja sovitut seurannat ja 

raportoinnit tulevat toteutetuksi ohjeiden mukaan. Asioita ei voi jättää sen varaan, että lääkäri muistaa / ehtii 

niistä kysellä. Jokainen tiimin hoitaja on vastuussa omalta osaltaan lääkärin ohjeiden noudattamisesta. Muuten 

asiakkaiden oikeus hyvään hoitoon vaarantuu. 

 

Tiimin etu on se, että asiakkaiden terveydentila ja toimintakyky pysyvät mahdollisimman hyvänä, koska 

asiakkaiden kroonisten sairauksien pahenemisvaiheet, akuutit sairaudet, tapaturmat yms. aiheuttavat tiimille 

runsaasti lisätyötä. Näillä ohjeilla pyritään tehostamaan hoitajien ja lääkärin yhteistyötä ja työpanoksen käyttöä 

asiakkaiden ja työyhteisön hyväksi. Tiimin toiminnan kehittäminen on tärkeä osa yhteistyötä. Myös toimiva ja 

jatkuva yhteistyö omaisten kanssa on tärkeä osa hoidon kokonaisuutta. 
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2  Lääkäripalvelun tavoitteet ja kuvaus työstä 
 

2.1  Tavoite  
Kotihoidon lääkäripalveluilla pyritään parantamaan kotihoidon asiakkaan hoidon laatua ja sitä myötä 

vähentämään kotihoidon asiakkaiden sairaankuljetuksen, päivystyspalveluiden (Acuta) ja muiden 

sairaalapalvelujen tarpeetonta käyttöä. Asiakkaan kannalta epätarkoituksenmukaisia siirtoja pyritään 

välttämään. Pienet toimenpiteet kuten cystofixin vaihto pyritään tekemään asiakkaan kotona tai muussa 

sovitussa paikassa (esim. ARVO-osaston toimenpidehuoneessa) hoitohenkilökunnan avustamana.  Palvelulla 

pyritään parantamaan kotihoidon asiakkaan elämänlaatua ja turvallisuuden tunnetta sekä pidentämään aikaa, 

jonka kotihoidon asiakas pystyy laadukkaasti elämään kotonaan. Lääkäripalvelut tuotetaan oikea-aikaisesti ja 

vanhuksen terveydentilan muutoksia ennakoiden. Omaisten kanssa tehtävä yhteistyö on kiinteä osa palvelua. 

Tavoitteena on lääkärin pysyvyys ja lääkäri-hoitaja työparin työskentelyn pitkäjänteisyys. 

 

Yhteistyössä kehitetään ydinpalvelun toteuttamistapaa, lääkäriresurssien kustannustehokasta toimintaa sekä 

etäkäyntimenetelmiä ja hoitoketjujen sujuvuutta. Lääkäripalvelujen vaikuttavuus todennetaan mm. 

säännöllisen kotihoidon asiakkaitten sairaalavuorokausien ja Acuta-käyntien määrää seuraamalla. Muut 

mittarit ovat sairaanhoitajien tyytyväisyys, asiakastyytyväisyys sekä sopimusneuvottelussa sovittava laadun 

mittari. 

 

2.2  Lääkäritoimijat 
Koillisen ja lännen alueella lääkäripalvelut tuottaa Mehiläinen. Keskustan alueella toimii Ikifit. Etelän ja kaakon 

alueen lääkäripalvelut tuottaa Pihlajalinna.  

 

Lääkärit toimivat arkisin virka-aikana ja sen lisäksi jokaisella lääkäritoimijalla on takapäivystys 

iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhäisin. Lääkärit tekevät itse viikoittaiset 

työjärjestyksensä. Lomasta, koulutuspäivästä tai muusta vastaavasta lääkäri 
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informoi sairaanhoitajia/terveydenhoitajia. Ennakoimattomista lääkärin poissaoloista lääkäritoimija tiedottaa 

yksiköille sekä ohjeistaa toimintatavoista.  

 

2.3  Lääkäritoiminta 
Ikäihmisten sairauksien hyvä, laadukas, pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen hoito on toiminnan keskiössä. 

Hoitava lääkäri vastaa omien asiakkaidensa lääketieteellisestä selvittelystä, kokonaisvaltaisen hoidon ja 

kuntoutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä tiimin ja erityistyöntekijöiden (mm. kotikuntoutus) 

kanssa sekä osallistuu yhteistyöhön omaisten kanssa. Lääkäri tapaa asiakkaansa vähintään kerran vuodessa tai 

useammin tarpeen mukaan sekä uudet asiakkaat CGA-toimintamallin mukaisesti kotihoidon aloitukseen 

liittyvän CGA-arviointijakson aikana. Uuden säännöllisen kotihoidon asiakkaan kartoitus tulee tehdä 

pääsääntöisesti kahden viikon aikana siitä, kun asiakas tulee palvelun piiriin. Tavoitteena on, että 85 % 

säännöllisen kotihoidon asiakkaista on jatkuvasti tehtynä kartoitus tai moniammatillinen geriatrinen arviointi 

tai on päivitetty aiemmat kartoitukset. Hoitosuunnitelman laadinta ja päivittäminen edellyttävät asiakkaiden 

alkukartoitusta ja monialaisen geriatrisen arvion tekemistä. Tampereella monialaisen geriatrisen arvioinnin 

välineenä on STM:n kärkihankkeessa kehitetty CGA-malli. CGA- mallissa lääkärin on hallittava RAI-arvioinnin 

keskeisten mittarien ja arviointien periaatteet. 

 

 Lääkäripalveluun sisältyy virka-aikana puhelinkonsultaatiot henkilökunnalle. Tarvittaessa lääkäri tekee 

ylimääräisiä käyntejä tai järjestää hoidon akuuteissa tilanteissa sekä suorittaa virka-aikana tapahtuvan 

kuolleeksi toteamisen sekä tahdistimen poistamisen vainajalta. Lisäksi palveluun sisältyy lähetteet, todistukset, 

reseptit ja lausunnot sekä yksikön lääkehoitosuunnitelman hyväksyminen. 

 

Lääkäri ohjaa ja tukee tiimiä lääketieteellisellä ja muulla osaamisellaan. Palveluun kuuluu, että lääkäri opettaa 

kotikäyntien ja konsultaatioiden yhteydessä tiimin hoitajia. Lääkäri osaltaan kehittää tiimin osaamista ja 

osallistuu säännöllisesti CGA-palavereihin. Vastaavasti lääkäritoiminnassa tulee hyödyntää hoitajien 

erityisosaamista asiakkaiden hoidossa. 
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2.4  Yhteistyö omaisten kanssa 
Omaisten rooli kotihoidossa on merkittävä ja heidän näkemyksiään ja voimavarojaan kannattaa hyödyntää. 

Lääkäri osallistuu yhteistyöhön omaisten kanssa ja pyrkii osaltaan vahvistamaan asiakkaan, omaisten ja tiimin 

luottamusta kotihoidon sujumiseen. Omaisia informoidaan lääkärin kotikäynnistä ja jonkun omaisen toivotaan 

olevan paikalla ja osallistuvan voimavarojensa mukaisesti hoitosuunnitelman laatimiseen. Omaisten 

yhteydenotot ja esim. lausuntopyynnöt välitetään tiedoksi lääkärille konsultaatioajalla. Pääsääntöisesti 

kotikäyntien välissä omaiset pitävät yhteyttä lääkäriin ja lääkäri omaisiin hoitajien välityksellä. Omaisille ei 

anneta lääkärin puhelinnumeroa vaan hoitajat välittävät soittopyynnöt lääkärille, jos asian selvittäminen sitä 

vaatii. 

 

3  Moniammatillinen yhteistyö 
 

CGA, moniammatillinen geriatrinen arviointi, on käytössä arvioinnin välineenä Tampereen kaupungilla. 

Kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen ovat tärkeimpiä kotihoidon tehtäviä. CGA:n 

tavoitteita on parantaa asiakkaan elämänlaatua, vähentää turhia sairaalajaksoja ja siirtää asiakkaan raskaampiin 

palveluihin siirtymistä myöhemmäksi.  Asiakkaan hoitosuunnitelman laadinta ja päivittäminen edellyttävät 

asiakkaiden alkukartoitusta ja monialaisen geriatrisen arvion tekemistä. Lääkärin ensimmäinen kartoituskäynti 

on asiakkaan luona. Tilastoinnin yhteydessä lääkärit laittavat muut erittely kohtaan alkukartoituksen koodin 

E170.  

 

Jokaisessa kotihoidon tiimissä pidetään moniammatillinen palaveri säännöllisesti. Palavereihin osallistuvat 

asiakasohjaaja, lääkäri, sairaanhoitaja, kotikuntoutuksen fysioterapeutti sekä tarpeen mukaan tiimin lähihoitaja 

tai muita asiakkaan hoitoon osallistuvia. Säännöllisissä kokoontumisissa käsitellään alueen kotihoidon uudet 

asiakkaat sekä vanhojen asiakkaiden muuttuneet tilanteet. Asiakkaalle tehdään CGA:n mukainen arvio 4-6 

viikkoa kestävän arviointijakson aikana. Kotikuntoutus, KOKU (fysio- ja toimintaterapia sekä viriketoiminta), 

tekee oman arvioinnin osana CGA:ta.  Arviointijakson jälkeen pyritään kuntoutusta jatkamaan 

tiimin toimesta. RAI-arviointi tehdään asiakkaalle ensimmäisten viikkojen aikana. 
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Ravitsemusterapeutti auttaa ongelmallisissa ravitsemusasioissa (lähete tarvitaan). Puheterapeutit voivat myös 

auttaa nielemisongelmissa (lähete tarvitaan). 

 

Lääkärit on velvoitettu osallistumaan KOHOTA (kotihoidon hoitotyön kehittäminen) toimintaan. Yksiköiden 

sairaanhoitajien sekä palvelua tuottavien lääkäreiden yhteisiä KOHOTA tapaamisia järjestetään 4-6 kertaa 

vuodessa. Tavoitteena on kehittää osaamista kotihoidossa jakamalla hyviä käytänteitä, luomalla uusia 

toimintamalleja sekä verkostoitumalla. Osa tilaisuuksista on pelkästään yhteisiä lääkärityöhön ja lääkehoitoon 

liittyviä linjauksia. Lisäksi tilaisuuksissa käydään läpi lääkäripalveluiden vaikuttavuutta ja muiden sovittujen 

tavoitteiden toteutumista. 

 

4  Kotihoidon asiakkaiden lääkäri 
 

Kotihoidon asiakkaiden lääketieteellisestä hoidosta vastaa Tampereen kaupungin hankkima lääkäripalvelu. 

Kaikki säännöllisen kotihoidon asiakkaat kuuluvat palvelun piiriin, elleivät halua käyttää valinnanvapauttaan ja 

valita esim. terveysaseman lääkäriä. Lääkäritoiminta tulee järjestää pitkiä asiakassuhteita vaalien ja osana 

vanhuksen muita palveluja. 

 

Kotihoidon sairaanhoitaja / terveydenhoitaja kirjaa lääkärivaihdoksen GER-näkymälle ja vaihtaa Pegasoksen 

perustietosivulle omalääkäri ja -hoitajatiedot sekä vaihtaa asiakkaan väestövastuualueeksi jonkin kolmesta vv-

alueesta sen mukaan kenen palveluntuottajan vastuulla asiakkaan hoito on (SF 810 Mehiläinen, SF 820 Ikifit, SF 

830 Pihlajalinna). Tesoman kotihoito merkitsee asiakkaan väestövastuualueeksi YOTE / Tesoman 

hyvinvointikeskus.  Lisäksi ”poikkeava väestövastuu” -kohtaan K=kyllä.  

 

Mikäli asiakkaalla on hoitosuhde yksityislääkäriin, tulee sopia selkeästi, kuka lääkäri on vastuussa 

kokonaishoidosta. Kotihoidon hoitajien työn selkeyden kannalta olisi edullisinta, että 

se on kotihoidon lääkäri. Kotihoidon lääkäriä ei voi vaihtaa. Asiakkaan tai omaisen 

ollessa tyytymätön lääkärin hoitoon, on asia pyrittävä selvittämään tarvittaessa 
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lääkärin ja kotihoidon tiimin esimiehen tuella ja vaihtoehtona on siirtyminen terveysaseman lääkärin 

asiakkaaksi. 

 

Mikäli kotihoidon asiakas käyttää valinnanvapauttaan ja siirtyy takaisin terveysaseman lääkärin hoitoon, 

kotihoidon lääkäri kirjaa perustelut GER-näkymälle ja tyhjentää perustietosivulta omat tietonsa. Tiimin 

terveydenhoitaja / sairaanhoitaja huolehtii, että asiakas listautuu oman terveysaseman terveyskeskuslääkärille. 

Mikäli asiakas ulos kirjataan kokonaan kotihoidosta, kotihoidon palvelut päättyvät, huolehtii sairaanhoitaja / 

terveydenhoitaja pegasoksella perustietosivun tyhjentämisestä. Nuorten päihde- ja 

mielenterveysongelmaisten kotihoidon asiakkaiden konsultaatio tapahtuu pääsääntöisesti päihde- ja 

mielenterveyspalveluissa. Soveltuvissa tapauksissa tai kiireellisen konsultaation kohdalla voidaan kuitenkin 

hoitosuhde perustaa myös kotihoidon lääkärin kanssa. Pääsääntönä on se, että näiden potilaiden hoito suhde 

jatkuu siellä, missä se on ollut ennen kotihoidon asiakkaaksi siirtymistä. 

 

4.1  Omaishoitajan tai yksityisen hoitajan varassa olevat asiakkaat 
Yksityisesti kustannettujen kotihoidon palvelujen asiakas ei kuulu Tampereen kaupungin hankkimien 

lääkäripalveluiden piiriin. Omaishoidon asiakas kuuluu tämän lääkäripalvelun piiriin automaattisesti, jos hän on 

Tampereen kaupungin säännöllisen kotihoidon asiakas. Kotihoidon lääkäripalveluita voidaan tarjota myös niille 

omaishoidon asiakkaille, jotka eivät pääse terveysasemalle vastaanotolle. Näiden asiakkaiden ohjautuminen 

palvelun piiriin tapahtuu kehittäjäylilääkärin arvion perusteella. 

 

4.2   Kotihoidon lääkärin palvelut vammaispalvelujen asiakkaille  
Tilapäisen kotihoidon lääkäripalvelun saa vaikeavammainen tamperelainen, kun hänellä on vammaispalvelulain 

mukainen palveluasumispäätös joko omaan kotiin tai palveluasumisyksikköön tai kehitysvammalain mukainen 

asumispalvelupäätös tehostettuun palveluasumiseen eikä hän kykene itse menemään terveysasemalle. 

Asiakkaiden ohjautuminen kotihoidon lääkäripalvelun piiriin tapahtuu kehittäjäylilääkärin arvion perusteella. 

Kun kotihoidon sairaanhoitaja saa yhteydenoton palveluasumisyksiköstä tai omassa kodissa asuvan 

asiakkaan hoitavalta taholta, hän arvioi tilanteen ja ilmoittaa asian 

kehittäjäylilääkärille, jolta saa toimintaohjeet jatkosta lääkärille välitettäväksi. 
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Tilapäinen lääkärin kotikäynti on asiakkaalle maksullinen. Maksu määräytyy voimassa olevan Tampereen 

kaupungin päätöksen mukaisesti. 

 Kotihoidon sairaanhoitaja / terveydenhoitaja luo asiakkaalle tilapäisen jakson, palveluna tilapäinen lääkäri. 

Ajanvaraus tapahtuu kuten säännöllisellä käynnillä, mutta käynnin aikatyyppi muutetaan KSHT päiväohjelmien 

ylläpito-näytöllä ennen varausta.  Lääkäri tilastoi käynnin vastaanoton työlistan kautta. Käynnit liitetään 

laskutuksen tarkistusajossa tai palvelujaksojen käsittely- näytöllä kotihoidon jaksoon. Mikäli kotihoidon 

sairaanhoitaja / terveydenhoitaja on mukana kotikäynnillä, hän perustaa myös tilapäisen jakson, jolla palveluna 

on aina TIL KSH MAKSUTON KÄY, ja hän tilastoi ei tilastoituvana.  Kotihoidon sairaanhoitaja / terveydenhoitaja 

voi tehdä itsenäisen kotikäynnin omassa kodissaan vammaispalvelun palveluasumispäätöksellä asuvan luo 

ilman yhteydenottoa kehittäjäylilääkäriin. Tällöin hän perustaa Pegasokseen tilapäisen jakson, jolla palveluna 

on TIL KSH MAKSUTON KÄY. Käynti tilastoidaan tavanomaisesti. Kotihoidon sairaanhoitajan / terveydenhoitajan 

käynnistä asiakkaalta ei mene maksua. 

 

5  Lääkärin ja hoitajan yhteistyö 
 

5.1   Kotihoidon sairaanhoitajan/terveydenhoitajan yhteystiedot 
Kotihoidossa on sovittu, että sairaanhoitajan / terveydenhoitajan tiedot löytyvät Pegasoksessa kotihoidon 

lisätiedot näkymästä. Kohtaan kotisairaanhoitaja kirjataan sairaanhoitajan / terveydenhoitajan resurssi. 

Sairaanhoitajilla / terveydenhoitajilla pitää olla Pegasoksen käyttäjätunnuksessa (resurssin perustieto) 

puhelinnumero työpuhelin kentässä, jolloin tieto siirtyy resurssin mukana kotihoidon lisätiedot näkymään. 

Suorituspaikan yhteystieto lisätiedoissa on kotihoidon esimiehen puhelinnumero. 

 

5.2   Kotikäynnit kotihoidon asiakkaille 
Lääkärin ja hoitajien yhteisissä kotikäynneissä kannattaa panostaa kokonaisvaltaisiin, paneutuviin arvioihin ja 

selvittää viivytyksettä tilanteet, missä asiakkaan vointi on heikkenemässä. Tiimien sairaanhoitajat varaavat 

käynnit niin, että ne suunnataan kullakin hetkellä niitä eniten tarvitseville. Lisäksi tehdään 

ennalta suunniteltuja geriatrisia kokonaisarvioita (CGA). Uuden säännöllisen 

kotihoidon asiakkaan arviointi käynti tulee tehdä pääsääntöisesti kahden viikon 

aikana siitä, kun asiakas tulee palvelun piiriin. Omaisia informoidaan lääkärin 
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kotikäynnistä ja jonkun omaisen toivotaan olevan paikalla. On tärkeää, että kotikäynnillä mukana oleva hoitaja 

on perehtynyt asiakkaansa terveydentilaan, sairauksiin ja hoitosuunnitelmaan. Käynnillä tarkastellaan 

asiakkaan hoitosuunnitelmaa ja RAI-arvioinnin tuloksia sekä viimeisen MMSE-testin tuloksia muistisairailla. 

Käynnillä lääkäri ja hoitajat tekevät / täydentävät yhdessä asiakkaan kanssa hoitosuunnitelmaa. 

 

Kotikäynnillä mukana ollut hoitaja vastaa siitä, että käynnistä ja lääkärin määräyksistä raportoidaan tiimille. 

Tiimin sairaanhoitaja huolehtii käynnin jälkeen siitä, että lääkärin määräykset toteutetaan ja lääkärin 

kotikäyntiteksti GER lehdeltä Pegasoksesta tulee luettua ja että lääkärin antamat hoito- ja seurantaohjeet 

siirtyvät sähköiseen hoitosuunnitelmaan. Hän vastaa myös siitä, että lääkärin määräämien tutkimusten ja 

seurannan tulokset raportoidaan lääkärille. 

 

5.3  Vuosikontrolli 
Jokaisen säännöllisen kotihoidon asiakkaan terveyden- ja toimintakyvyn tilanne tulee arvioida lääkärin toimesta 

vähintään kerran vuodessa, jotta asiakkaiden toimintakyvyn muutoksiin pystytään puuttumaan ajoissa. 

Edellytyksenä tälle on, että lääkäri tapaa asiakkaan henkilökohtaisesti vähintään kerran vuodessa tai useammin 

tarpeen mukaan.  

 

 Vuosikontrollikäynti on lääkärin ja hoitajan kotikäynti, jolla paneudutaan asiakkaan tilanteeseen 

kokonaisuudessaan. Vuosikontrollien tekotapa sovitaan tiimeittäin hoitavan lääkärin kanssa (esim. asiakkaan 

syntymäkuukautena tai RAI-arvion päivityksen jälkeen). Vuosikontrollien tekemisessä ei kuitenkaan noudateta 

jäykkää kaavaa, vaan aina priorisoidaan niitä, joiden vointi ja toimintakyky ovat laskusuunnassa. Jos asiakkaan 

tilannetta on arvioitu kattavasti useampaan kertaan, ei erillistä vuosikontrollia tarvita.  

 

Tiimin sairaanhoitaja huolehtii, että hänen asiakkaidensa vuosikontrollit tulevat tehtyä. Ennen 

vuosikontrollikäyntiä lääkärin konsultaatioajalla sovitaan edeltävästi tehtävistä tutkimuksista, esim. jos 

lääkäri haluaa laboratoriotutkimuksia ennen käyntiä. Tiimin sairaanhoitaja 

varmistaa, että asiakkaasta on tehty ajantasaiset MNA- ja RAI -arvioinnit.  Hän 

tarkastelee tuloksia mittarien avulla verraten niitä aikaisempiin arvoihin 
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kyetäkseen myös niiden avulla kertomaan lääkärille mahdollisista muutoksista asiakkaan toimintakyvyssä. 

Hoitaja perehtyy muutoksiin aktivoituneissa herätteissä (caps) ja valmistautuu esittämään niistä 

merkityksellisimmät lääkärille, mikäli niitä ei ole huomioitu jo hoitosuunnitelmassa. Hoitaja esittelee RAI- ja 

MNA-mittareiden tulokset lääkärille tai lääkäri tarkastelee ne suoraan ohjelmistosta. 

 

Vuosikontrollin yhteydessä lääkäri ja hoitaja tekevät yhdessä asiakkaan kanssa geriatrisen kokonaisarvion: 

käydään läpi, onko asiakkaalla ongelmia, kuten kognitiivista heikkenemistä, mielialahäiriöitä, kaatumisia, 

vajaaravitsemuksen merkkejä, virtsankarkailua. Jokaisen asiakkaan kohdalla käydään läpi, kuinka kuntoa, 

liikkumiskykyä ja ravitsemusta ylläpidetään. Asiakkaan hoitotahdosta keskustellaan ja lääkäri kirjaa sen GER- 

näkymälle.  Jos kotihoidon lääkäri tekee asiakkaalle pysyvän DNAR (ei elvytystä) – päätöksen, kirjaa hän sen 

selkeästi GER–näkymälle (perustelujen kanssa). Lisäksi tieto kirjataan Pegasoksen riskitietoihin. Sairaanhoitaja 

/terveydenhoitaja varmistaa tiedon siirtymisen Pegasoksen riskitietoihin. Riskitietoihin kirjataan päivämäärä, 

minkä kohdalta kirjaus hoitolinjauksista löytyy kertomukselta. Pysyvästä DNAR–päätöksestä lääkärin on aina 

informoitava asiakasta ja/tai lähiomaista. Asiakkaan kokonaislääkitys arvioidaan ja tehdään tarvittavat 

lausunnot. Vuosikontrollikäynnin jälkeen tiimin sairaanhoitaja perehtyy lääkärin kirjaamaan käyntitekstiin ja 

päivittää hoitosuunnitelman. Tilastoinnin yhteydessä lääkärit laittavat muut erittely kohtaan vuosikontrollin 

koodin P168.  

 

5.4  Konsultaatioaika 
Viikkotyöjärjestykseen suunnitellut tiimikohtaiset konsultaatioajat selkiyttävät ja tehostavat tiimin ja lääkärin 

työtä. Asiat pyritään hoitamaan mahdollisimman pitkälti tiimin oman konsultaatioajan aikana. Näin annetaan 

lääkärille ja toisten tiimien konsultaatioille työrauha. 

 

Sairaanhoitaja koordinoi konsultaatioajan ja priorisoi hoidettavat asiat sekä on mukana konsultaatioissa. 

Konsultaatioajalla on lääkärin tietoon tuotava mm: onko asiakkaita, joiden vointi tai toimintakyky on 

huononemassa tai onko asiakas käynyt Acutassa tai siirretty sairaalahoitoon. Konsultaatiossa 

käsitellään asiakkaista pyydetyt voinnin, mittaustulosten ja lääkevasteiden 

seurannat ja vastaukset. Lääkärille esitetään asiakkaiden lääkehoidon pulmat, 

asiakkaan päivystyskäynnin aiheuttamat toimet ja sairaalasta kotiutuneiden 
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asiakkaiden hoitosuunnitelma ja vointi sekä lääkitysmuutokset. Mikäli on ollut haastava kotiutus, mietitään 

keinoja tukea kotihoidossa selviytymistä. Omaisten yhteydenotot ja lausuntopyynnöt tuodaan lääkärin tietoon. 

Keskustellaan haasteellisista ja tiimiä kuormittavista asiakkaista, joista tiimin hoitajat haluavat kysyä neuvoa. 

Suunnitellaan seuraavan viikon arviointikäynnit ottaen huomioon ne asiakkaat, joiden kunnossa on tapahtunut 

muutosta heikompaan (akuuttikäynnit sovitaan erikseen). 

 

Konsultaatiossa sovitut asiat ja hoito-ohjeet, tutkimukset, määräykset, lääkemuutokset jne. lääkäri kirjaa 

Pegasoksen GER- näkymälle ja kirjaa myös sen, milloin asioista raportoidaan lääkärille tai milloin seuraava 

kotikäynti tulee tehdä. Konsultaatiossa mukana ollut sairaanhoitaja huolehtii, että sovitut asiat toteutetaan. 

 

5.5  Puhelinkonsultaatio 
Hoitajat soittavat lääkärille vain ehdottoman kiireelliset puhelut (lähinnä kysyttäessä lääkärin mahdollisuudesta 

tehdä samana päivänä akuuttikäynti tai sairaalaan lähettämisestä) tai sellaisista lääkärin kannanottoa vaativista 

asioista, jotka eivät voi odottaa tiimin viikoittaista konsultaatioaikaa. Kiireettömistä yhteydenotto tavoista 

(esim. pegasospostin käyttö) sovitaan lääkäritoimijan edustajan kanssa. 

 

Tiimin jäsenet keskustelevat virka-aikana asiakkaan voinnista ensin tiimin sairaanhoitajan kanssa, minkä jälkeen 

sairaanhoitaja ottaa yhteyttä lääkäriin. Puhelimitse lääkeasioista konsultoitaessa hoitaja kirjaa lääkärin 

antaman lääkitysohjeen HOI- näkymälle sekä sopimuksen mukaan katsoo, että se tulee päivitettyä lääkelistaan. 

 

5.5.1 Takapäivystys 
Lääkärin puhelinkonsultaatio on käytettävissä myös iltaisin klo 16-22, viikonloppuisin ja arkipyhäisin klo 8-22. 

Lähihoitaja soittaa asiakkaan luota kotihoidon lääkärille havaitessaan äkillisen muutoksen asiakkaan 

terveydentilassa ja myös ennen Acutaan lähettämistä konsultoidaan lääkäriä. Tarvittaessa lääkäri pyytää 

mobiilihoitajan käynnille asiakkaan luo.  Ennen lääkärille soittoa hoitaja tekee tarvittavat mittaukset (RR ja 

pulssi, lämpö, verensokeri).  Kun asiakkaan vointiin liittyen on konsultoitu päivystävää 

lääkäriä, tulee tästä ilmoittaa hoitavalle lääkärille viimeistään seuraavana kierto 

päivänä. 
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5.6  Etäkäynti 
Kotihoidossa etäkäynnit toteutetaan kuvapuhelin palvelulla. Nämä ovat hoitajien ja lääkärin kanssa ennakkoon 

sovittuja käyntejä, esimerkiksi kontrollikäynnit, joissa ei tarvitse olla fyysisesti paikalla. Myös mahdollisesti 

jotkin päivystys asiat voidaan hoitaa etäkäynnillä, jos lääkäri arvioi olevan hyötyä kuvayhteydestä 

päätöksenteon tueksi. Kuvayhteyden avulla asiakkaalle saadaan lääkärin määräykset henkilökohtaisemmiksi. 

 

5.7  Lääkitys ja lääkehoito 
Toiminnassa noudatetaan STM:n lääkehoitosuositusta. Lääkäri hyväksyy yksikön lääkehoitosuunnitelman ja 

allekirjoittaa hoitajien lääkehoitoluvat.  Lääkäri tarkistaa asiakkaan lääkelistan vuosikontrollin tai muun 

arviointikäynnin yhteydessä. Muuten tiimin sairaanhoitaja huolehtii asiakkaan kotona olevan lääkelistan 

ajantasaisuudesta.  

 

Kotihoito huolehtii säännöllisen kotihoidon asiakkaiden laboratoriolähetteet, laboratoriotulokset ja 

lääkeannostelun. Kotihoidossa toteutetaan Marevan hoitoa, mistä lääkärillä on kokonaisvastuu. Kotihoidon 

sairaanhoitajat huolehtivat Marevanin annostelun sovittujen ohjeiden puitteissa. 

 

Reseptien rutiininomaisesta uusimisesta pyritään eroon ja tavoitteena on kirjoittaa asiakkaalle vuoden reseptit 

koko lääkityksestä kerrallaan. Lääkemääräysten uusimispyynnöt tulee tehdä pegasoksen kautta lääkärille.  

Mikäli muuta reseptien uusimista tarvitaan esim. äskettäin aloitetun lääkityksen yhteydessä, se tapahtuu 

konsultaatioaikana ja tehdään vasta, kun uusimisajankohta on lähellä ja niin, että konsultoivalla hoitajalla on 

lääkärille raportoitavana näkemys siitä, onko lääkitys hyödyllinen, riittävä jne.  Kotihoidon hoitaessa lääkejaon, 

on asiakas annosjakelun asiakas, jos hänen lääkityksensä annosjakeluun sopii.  

 

5.8   Laboratorio- ja röntgenlähetteet ja vastaukset  
Tavoitteena on välttää tarpeettomia laboratorio- ja kuvantamispalveluja. Lääkäri ilmoittaa, mitä 

laboratorionäytteitä otetaan ja sopii sairaanhoitajan kanssa, kumpi laittaa 

laboratoriolähetteen. Hoitaja sopii näytteenoton aikataulun, ohjaa asiakkaan 

käymään laboratoriokokeissa ja varaa tarvittaessa laboratoriohoitajan 
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kotikäynnin.  Kotinäytteenotto voidaan myöntää niissä tilanteissa, kun asiakkaan kulkeminen laboratorioon on 

ylivoimaista ja asiakkaan hoito vaarantuisi ilman kotinäytteen ottamisen myöntämistä. Jos asiakas pääsee yksin 

tai saattajan kanssa kulkemaan laboratorioon niin tällöin ei kotinäytteenottoa järjestetä. Tutkimuspyynnöt 

Pegasokseen tehdään laboratoriolähetteelle. Kotinäytteenoton tilaamisen yhteydessä laboratoriotutkimusten 

lisäksi pyydetään muu tutkimus 261 (KSkäynti). Jos kotinäytteenotto tilataan muulle päivälle kuin alueen omalle 

palvelupäivälle lisätään myös tutkimus 591. Näytteenottopäivä on kotinäytteenoton varauksen päivämäärä ja 

kellonajaksi laitetaan aina 8.00. Tilaajan huomautus kohtaan kirjoitetaan KK.  Pegasoksen laboratoriolähetteen 

lisäksi tehdään varaus kotinäytteenoton varausjärjestelmään osoitteessa https://koti.fimlab.fi.  Ohje löytyy 

Taskusta ja ostopalveluyksiköt saavat ohjeen Fimlabin kautta. Kotinäytteenoton päivittäiset alueet ovat 

seuraavat: 

Maanantai 

Kissanmaa, Koivistonkylä, Viinikka, Peltolammi, Tesoma, Lielahti 

Tiistai  

 Hervanta, Härmälä, Pispala 

Keskiviikko 

Tammela, 

Tammerkoski, Pyynikki, Amuri 

Torstai 

Kaukajärvi, Linnainmaa,Teisko 

Kaleva 

Perjantai 

Pappilanpuisto 

 

 

Hoitaja kirjaa itsensä lääkärin lisäksi laboratoriovastausten vastaanottajaksi, 

tarkistaa vastaukset ja kysyy niistä seuraavassa lääkärin konsultaatiossa. Lääkäri 

reagoi tulosposteissaan suoraan vain hälytysarvoihin. Lääkäri kirjaa 

https://koti.fimlab.fi/
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konsultaatioiden yhteydessä asiakkaan Pegasos-kertomukseen poikkeavat tulokset ja näistä johtuvat 

suunnitelmat/toimenpiteet. Viitearvoissa olevista tuloksista lääkäri tekee kirjaukset tarpeen mukaan. 

 

Röntgen-lähetteet tekee lääkäri. Hoitajat sopivat asiakkaan ja omaisen kanssa mahdollisesta saattajasta. Lääkäri 

näkee vastaukset tulospostistaan ja hoitajat kysyvät vastauksista konsultaatioajalla. 

 

5.8.1 Muistitutkimukset kotihoidon asiakkaille 
Mikäli kotihoidon asiakkaan kognitiivisissa toimissa ilmenee laskua, tehdään hänelle käypähoitosuosituksen 

mukaiset tutkimukset kotihoidossa. Hoitajat huolehtivat CERAD:in (ja muiden mahdollisesti tarvittavien testien) 

teosta ja näiden jälkeen geriatri/ neurologi (tai muu erikoislääkäri heidän johdollaan) huolehtii mahdollisesti 

tarvittavista laboratorio-  ja kuvantamistutkimuksista. Moniammatillinen tiimi huolehtii asiakkaiden ja heidän 

läheistensä ohjauksesta diagnoosivaiheessa (sairauden kulun selvittäminen, psykososiaalinentuki, 

käytösoireasiat, hoitotahdot, testamentit, edunvalvontavaltuutukset jne.). 

 

5.8.2 Luuntiheysmittaus 
Luuntiheysmittauksia tehdään ranteesta PIXI-laitteella. Kotihoidossa sairaanhoitaja / terveydenhoitaja laittaa 

potilaan luuntiheysmittaus jonoon. Asiakas voidaan laittaa Pegasoksessa suoraan jonoon ilman lähetettä 

jonoon lisäys toiminnon kautta. Asiakkaan kertomus- Hallinto valikko – jonoon lisäys. Jono on PLUUJO. 

(Pegasos-ohje 18.11.2020 Jonoon laittaminen) Hatanpään terveysasemalta lähetetään asiakkaalle kotiin aika 

Pixi-luuntiheysmittaukseen. Luuntiheysmittauksia ja rannekanavaoireyhtymätutkimuksia terveysasemalla 

tekee lähihoitaja, puh 040 806 3653. Lähettävä lääkäri saa paperivastauksen toimipisteeseensä. 

Luuntiheysmittauksen voi tehdä myös DXA-laitteella. Lääkäri tekee tällöin lähetteet suoraan rtg-osastolle. 

 

 

5.9  Lääkärinlausunnot 
Lääkärin on tehtävä asiakkaan ja omaisen pyytämät lausunnot. Jos asiakas tai 

omainen pyytää lääkärinlausuntoa, tieto siitä välitetään lääkärille ilman viivettä 
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kiireettömänä konsultaationa. Lääkäri voi tarvittaessa keskustella pyytäjän kanssa lausunnon 

tarpeellisuudesta/hyödyllisyydestä.  

 

Lausuntojen tarve kartoitetaan kotikäynnillä. Lääkäri voi kirjata lausunnossa tarvittavat asiat kotikäyntitekstien 

yhteydessä GER-näkymälle, jonka kopiota voidaan käyttää esim. Kela:n lääkärinlausunto B:n ja C:n liitteenä. Osa 

lausunnoista edellyttää lääkärin ja hoitajan yhteistyötä. Asiakkaan hoidon ja avun tarpeen tarkkaan 

kuvaamiseen pystyvät vain hoitajat ja siksi ajan tasalla oleva kotihoidon väliarvio (RAI) ja kotihoidon palvelu- ja 

hoitosuunnitelma (PaHoSu) ovat ensiarvoisen tärkeät tiedonlähteet. C-lausuntoa pyydettäessä hoitaja avaa c-

lausuntopohjan ja täyttää kohdat 6 ja 7 (toimintakyky ja apuvälineet). Lääkäri antaa valmiin todistuksen 

sairaanhoitajalle, joka toimittaa lausunnon asianmukaisesti eteenpäin.  

 

1.7.2020 alkaen kotihoidon lääkäripalvelun piirissä olevilta säännöllisen kotihoidon asiakkailta ei peritä 

asiakasmaksua B- ja C- lääkärinlausunnoista. Ikäihmisten palveluryhmän järjestämä lääkäripalvelu sisältyy 

säännöllisen kotihoidon kuukausimaksuun. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus 

käyttää vastaanottotoiminnan lääkäripalvelua, jolloin asiakkaalta perittävät asiakasmaksut määräytyvät samoin 

kuin muidenkin perusterveydenhuollon asiakkaiden maksut. 

 

5.10 Palveluseteli 
 

Potilaalle tarjotaan tarvittaessa palveluseteliä vaihtoehtona kaupungin oman toiminnan rinnalla. 

Palvelusetelillä potilas voi ostaa gynekologin tai ihotautilääkärin käynnin, sekä kardiologian konsultaation ja 

tarvittaessa sydämen UÄ-tutkimuksen, mikäli oma palvelutuotanto on ruuhkautunut. 

 Potilaan Palveluseteli kattaa yhden käynnin. Lääkäri sanelee lähetteen ja mainitsee sanellessa, että kyseessä 

on palveluseteli. Näille lähetteille on olemassa omat pohjansa (60 IHO, 30 GYN, 10K KARD). Lääkäri tulostaa 

lähetteen ja sairaanhoitaja toimittaa sen terveysaseman toimistoon. Terveyskeskusavustaja laatii asiakkaalle 

lähetettä vastaavan palvelusetelin. Palveluseteliin kirjataan terveysaseman puhelinnumero 

mahdollista palveluntuottajan yhteydenottoa varten. Potilaalla pitää olla sekä 

maksusitoumus että paperinen lähete mukanaan tutkimukseen mennessään. 
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Lähete sekä palveluseteli koodataan PPKKVVKLONIMIKIRJAIMET (2803121000VV).  

Asiakas valitsee palveluntuottajan www.palveluseteli.fi -rekisteristä ja hakeutuu palveluntuottajalle vieden 

lähetteen, palautuskuoren sekä palvelusetelin mukanaan. Palveluseteli on voimassa 30 pv siitä päivästä, kun se 

on tehty. Aika on hyvä tilata puhelimitse, jotta potilas saa esim. mahdolliseen tutkimukseen/toimenpiteeseen 

valmistautumisohjeet. Palvelun tuottaja lähettää hoitopalautteen Hasan arkistoon.  Sieltä laitetaan tiedote 

lähettävän lääkärin Pegasos-postiin (EI Läheteviesteihin, jonne muut epikriisit tulevat), että palvelusetelin 

hoitopalaute on scannattu Pegasokseen.  Jos omalääkäriä ei ole, lähetetään viesti omahoitajalle.  

 

5.11  Kun kuolema tapahtuu kotona 
Kotihoidon lääkäripalveluun kuuluu virka-aikana tapahtuva kuolleeksi toteaminen sekä tahdistimen 

poistaminen vainajalta.   

Kotihoidon asiakkaan luo käynnille mennyt hoitaja toteaa asiakkaan kuoleman havainnoimalla seuraavilla 

tavoilla:  

• tunnustelemalla asiakkaan pulssia (kaulavaltimosta) 

• tarkistamalla hengittääkö asiakas (liikkuuko rintakehä, voi myös käyttää apuna peiliä (höyrystyykö se) 

• katsomalla reagoivatko asiakkaan pupillit valoon (eivät reagoi, ovat yleensä suhteellisen symmetriset ja 

keskisuuret) 

• tarkastamalla onko periferia (sormet, jalkaterät, polvet, korvanlehdet) siniset ja onko lautumia 

• tarkastamalla onko asiakkaan iho kalvakka / vahamainen / kylmä (jos kuolema on tapahtunut aivan vastikään 

ja asiakas on ollut kuumeinen, iho voi olla edelleen myös lämmin 

• jos hoitaja on epävarma, onko asiakas kuollut niin hän voi konsultoida arkisin virka-aikana kotihoidon 

sairaanhoitajaa, muuna aikana työvuorossa olevaa kollegaa tai konsultoivaa sairaanhoitajaa ja tarvittaessa 

virka-ajan ulkopuolella soittaa 112 

 

5.11.1 Asiakas löytyy yllättäen kuolleena, asiakas ei ole ollut 
saattohoidossa 

Kun kotihoidon asiakas kuolee kotona virka-aikana klo 8-15.30 hoitaja ilmoittaa 

asiakkaan kuolemasta sairaanhoitajalle, joka kutsuu kotihoidon lääkärin ja 
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ilmoittaa tapahtuneesta esimiehelle. Kotona tapahtuneesta kuolemasta ilmoitetaan ensisijaisesti kotihoidon 

lääkärille. Terveysaseman lääkärin hoidossa olevien kotihoidon asiakkaiden kohdalla hoitaja ilmoittaa 

sairaanhoitajalle ja soittaa 112. Vain erityistilanteissa, kun epäillään kuolemaan liittyvän rikos, tapaturma, 

itsemurha tai myrkytys, kutsutaan poliisi paikalle. Odottamattomissa tilanteissa pääsääntöisesti kotihoidon 

lääkäri informoi asiakkaan läheisiä kuolemasta.  

Vainaja voi olla kotona, eikä siirrolla ole kiirettä. Tapaamisajan lääkärin kanssa voi sopia ovelle, jos muut 

asiakkaat odottavat kotihoidon käyntiä. Poliisi tarvitaan paikalle, jos asiakkaalle ei päästä sisälle ja tarvitaan 

huoltoliike avaamaan ovi. Jos poliisi tulee paikalle, niin poliisi huolehtii yleensä siirtokuljetuksen ja ilmoittamisen 

omaisille. 

Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä kotihoidon lääkäripalvelujen takapäivystys on puhelinkonsultointia eikä 

siihen kuulu käyntejä asiakkaan luona. Silloin soitetaan 112 ja toimitaan saatujen ohjeiden mukaan. 

 

5.11.2 Kun kuolema on odotettu, asiakas on ollut kotisaattohoidossa 
Kotisaattohoidossa olevan asiakkaan kuolemasta kotihoidon hoitaja ilmoittaa arkisin virka-aikana klo 8-15.30 

sairaanhoitajalle, joka kutsuu kotihoidon lääkärin ja ilmoittaa esimiehelle tapahtuneesta. Kotona tapahtuneesta 

kuolemasta ilmoitetaan ensisijaisesti kotihoidon lääkärille, joka toteaa kuoleman ja tekee kuolemansyyn 

selvityksen ja ilmoituksen väestörekisteriin. Kotihoidon lääkäri kirjoittaa hautausluvan.  Jos asiakas on 

Pirkanmaan hoitokodin lääkärin hoidossa niin hoitaja ottaa yhteyttä Pirkanmaan hoitokotiin ja toimii sieltä 

saatujen ohjeiden mukaan. 

Vainajan siirrolla kotoa ei ole kiirettä. Omaisten tukeminen on tärkeää, varsinkin jos he ovat paikalla. Kotihoidon 

sairaanhoitaja tai lähihoitaja ilmoittaa omaisille, jos he eivät ole paikalla asiakkaan luona kuoleman tapahtuessa. 

Jos et tavoita omaisia, tai he eivät voi asiasta huolehtia, niin huolehdi mahdollisuuksien mukaan 

siirtokuljetuksesta kaupungin sopimasta hankintapaikasta (Tampereen Seudun Hautauspalvelut avoin yhtiö, 

Näsilinnankatu 18, 33210 Tampere, toimipiste on avoinna sopimuksen mukaan. Puh. 044 786 6964), mikäli 

tiedossa ei ole ennalta sovittua hautaustoimistoa. Hautaustoimiston kysyessä laskutusosoitetta kuljetuksen 

yhteydessä ilmoitetaan kulujen maksajaksi asiakas tai hänen omaisensa. 

 

Illalla ja viikonlopun aikana tulleet kuolemantapaukset on sovittu todettavaksi 

Acutassa. Yöllä kuolleen asiakkaan kotihoidon lääkäri voi todeta kuolleeksi 
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seuraavana päivänä, mikäli se on arkipäivä. Mikäli kuolema tapahtuu illalla tai viikonloppuna, hautaustoimisto 

kuljettaa vainajan Acutan kautta ja lääkäri toteaa kuoleman siellä. Kotihoidon hoitaja soittaa Acutan aulan 

hoitajan viranomaisnumeroon, p. 03 311 65506. Ilmoituksen yhteydessä kerrotaan, että kyseessä on 

saattohoidossa ollut asiakas ja kuolema on ollut odotettu. Pyydä ilmoittamaan Acutan lääkärille, kuka on 

hoitava lääkäri joka kirjoittaa kuolintodistuksen. Vainajasta ilmoittamisen toivotaan tapahtuvan käytännössä 

silloin, kun vainajaa lähdetään kuljettamaan Acutaan. Näin varmistetaan, että tiedon vastaanottaa sellainen 

ihminen Acutassa, joka on paikalla, kun vainaja tuodaan sinne.  Acutan aulan hoitaja ilmoittaa asiasta 

asiakaspalvelusihteerille sekä lääkärille. 

 

 

 

5.11.3 Kuolemansyynselvitys ja kuolintodistus - ohje sairaanhoitajille 
 

Lääketieteellinen kuolemansyynselvitys tehdään, jos kuoleman tiedetään johtuneen 

sairaudesta ja vainaja on ollut viimeisen sairautensa aikana lääkärin hoidossa. 

Lääkärin tekemä kuolemansyyntutkimus voi perustua lääkärin potilaan eläessä 
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tekemiin tutkimuksiin, potilaan terveystietoihin tai lääketieteelliseen ruumiinavaukseen. Lääkäri kirjoittaa 

kuolintodistuksen näiden tietojen perusteella.  Suurimmassa osassa kuolemista menetellään näin. Jos lääkäri 

toteaa, että kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai 

hoitotoimenpide, tai on syytä epäillä, että kuolema on aiheutunut jostain edellä mainitusta syystä tai kuolema 

on muuten tapahtunut yllättävästi eikä kuoleman tiedetä aiheutuneen sairaudesta, tai kun vainaja ei viimeisen 

sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa, tekee lääkäri ilmoituksen poliisille  (yleinen hätänumero 112 tai 

tarvittaessa tutkintaryhmä klo 8-20 puhelin 050 521 5110).  Poliisi voi tutkinnan ja esitietojen perusteella pyytää 

lääkäriä kirjoittamaan kuolintodistuksen, tai poliisi voi määrätä tehtäväksi oikeuslääketieteellisen 

ruumiinavauksen. Tarvittaessa voidaan konsultoida oikeuslääkäriä puhelin 0295246074. 

 

5.11.3.1 Kotihoidon lääkärin tekemän kuolintodistuksen lähettäminen 
Lupa hautaamiseen toimitetaan omaiselle ja omainen toimittaa sen hautaustoimistoon. Hautaustoimisto voi 

hakea hautausluvan joissakin tapauksissa myös suoraan kotihoidosta. 

Ilmoitus väestötietojärjestelmään lähetetään Digi- ja väestötietovirastolle (Digi- ja väestötietovirasto, Jyväskylä, 

PL 253, 40101 JYVÄSKYLÄ). 

Kuolintodistus lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL ).  (Oikeuslääkinnän toimipiste, Tampere 

Tampereen yliopistollinen sairaala, Biokatu 16 O-rakennus, 33520 Tampere) 

 

5.11.3.2 Tilastointi kuoleman jälkeen - ohje lääkärille 
Kotihoidon asiakkaan kuoleman toteava lääkäri kirjaa ja tilastoi (KSHS) käynnin samalla, kun antaa hautausluvan 

ja tekee väestörekisteri-ilmoituksen.  Hoitava lääkäri tekee myöhemmin kuolintodistuksen, jolloin siitä tulee 

PASIAK-tilastointi. 

 

6  Kirjaaminen ja RAI 
 

6.1 Kirjaaminen 
Jokaisesta käynnistä tulee tehdä asiakaskohtaiset kirjaukset 

asiakastietojärjestelmä Pegasokseen ja lakisääteiset potilasasiakirjamerkinnät. 
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Kotihoidon lääkärit kirjaavat tekstinsä GER- näkymälle. Kirjauksessa lääkäri käyttää Pegasoksen väliotsikoita, 

pyrkii selkeyteen ja välttämään ylipitkiä tekstejä sekä samojen asioiden toistamista. Kotikäynnin yhteydessä 

käytetään väliotsikkoa ”Hoidon syy”, jonka alle kirjataan läsnäolijat. Muissa kirjauksissa käytetään väliotsikkoa 

”Päivittäismerkintä”, tarvittaessa ”Etäkontakti”. Jokaisesta käynnistä on kirjattava diagnoosi. Suunnitelma-

osiosta löytyy jatkosuunnitelma, lääkemuutokset, ohjelmoitavat tutkimukset ja seuranta-ohjeet hoitajille.  

Tiimin sairaanhoitajan sekä omahoitajien tulee lukea omien asiakkaidensa GER- näkymän tekstit ja erityisesti 

lääkärin tekemä suunnitelma ja käyttää sitä tukena päivittäessään omaa hoitosuunnitelmaansa. 

 

6.2 Lääkäreiden tekemä tilastointi Pegasoksessa 
 

Lääkärisopimus velvoittaa lääkärit tilastoimaan käynnit. THL:n ohjeistuksen mukaan yhdestä käynnistä ei saa 

mennä kahta tilastointimerkintää. KSHS aikatyyppi tilastoituu THL:lle. Tähän perustuen sairaanhoitaja ei voi 

tilastoida käynnistä omaa käyntiä. Poikkeus, jos sairaanhoitaja suorittaa erillisen tehtävän esim. 

influenssarokotus käynnin yhteydessä. Tällöin sairaanhoitaja tilastoi käynnin erikseen, muissa tapauksissa 

lääkärit merkitsevät sairaanhoitajan apusuorittajaksi KSHS-käynnin yhteydessä.  

 

Avattaessa asiakkaan tiedot ajanvarauskirjan kautta jää asiakas näkymään keskeneräisenä, kunnes lääkäri saa 

kaikki käyntiin liittyvät asiat kirjattua ja tekee tilastoinnin. 

 

Aikatyypit: 

KSHS kotihoidon lääkärin käynti, jolloin lääkäri tapaa potilaan.  

PASIAK kotihoidon aikatyyppi silloin kun ei tavata potilasta.  

KETÄ etäkäynti (videovastaanotto) 

 

Raportointikoodit: 

E170 alkukartoitus kotihoidossa 

P168 vuosikontrolli (suunniteltu) kotihoidossa  

PVAT vainajan toteaminen 

PAKK etukäteen suunnittelematon muu käynti 

P169 Muu kotikäynti 
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6.3 Kotihoidon lääkäri ja RAI 
Lääkäri käyttää RAI-järjestelmän tietoja hyväksi asiakastyössä. Ensimmäinen RAI-arviointi tehdään asiakkaan 

tullessa kotihoidon asiakkaaksi ja jatkossa arviointi toistetaan puolivuosittain tai jo aikaisemmin, mikäli vointi, 

hoidon tarve tai palvelun tarve muuttuu oleellisesti. Arviointia tehdessään hoitajat kysyvät tarvittaessa 

lääkäriltä apua esim. toimintakykyyn vaikuttavien diagnoosien määrittelyssä tai lääkeasioissa tiimin 

konsultaatioaikana. Vain huolella tehdyn RAI-arvioinnin tieto on luotettavaa. 

 

RAI-arviointi on osa CGA-toimintamallia. Mikäli RAI- tuloksissa nousee esiin lääketieteellistä selvittelyä tai 

hoidon tehostamista vaativia asioita, esim. kognition heikkeneminen, masennus, kipu, kerrotaan näistä 

lääkärille kotikäynnillä tai konsultaatiossa. RAI mittareiden perusteella lääkäri voi pyytää asiakkaasta 

lisätutkimuksia ja testejä. Tarvittaessa mietitään yhdessä myös hoitosuunnitelman päivittämistä.  

 

Lääkäri käy läpi kotihoidon lähipalvelualueen mittariraportin 1-2 kertaa vuodessa. Näistä tiedoista voi 

muodostua lääkärin hoitohenkilökunnalle pitämien koulutuksien sisältö. 

 

7 Kotihoidon asiakkaan raha-asioiden hoito ja edunvalvonta 
 

Sairaanhoitajan on, tarvittaessa sosiaalityöntekijän avustuksella, selvitettävä kykeneekö asiakas itse 

huolehtimaan raha-asioistaan. Mikäli omaiset tai hoitajat arvioivat kotihoidon asiakkaan tarvitsevan 

edunvalvontaa, pyydetään sosiaalityöntekijä selvittelemään asiaa ennen lääkärinlausunnon pyytämistä. 

Edunvalvojan hakeminen on viimesijainen vaihtoehto. Sitä ennen tiimi ja tarvittaessa sosiaalityöntekijä selvittää 

mahdollisuuksia hoitaa raha-asiat muulla tavoin, esim. omaisten tai läheisten avulla, välitystilillä tai 

edunvalvontavaltuutuksella. Lääkäri kirjoittaa lausunnon edunvalvonta-asiassa vain kirjallisesta pyynnöstä. 

Lääkärin lausunto edunvalvojan määräämiseksi on asiakkaalle maksuton, kun sitä pyytää 

viranomainen (maistraatti). 
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8  Mobiilihoitajat 
 

Mobiilihoitajatoiminnan tarkoitus on vähentää kotihoidon ja asumispalveluiden asiakkaiden päivystyskäyntejä. 

Hätätilanteessa aina soitto 112.  Muissa tilanteissa kotihoidosta ollaan yhteydessä mobiilihoitajaan ja 

kiireettömissä sairastapauksissa aina ennen asiakkaan lähettämistä Acutaan konsultoidaan mobiilihoitajaa. 

Mobiilihoitajien työaika on arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin klo 8-16. Arkisin päivällä vuorossa 1-2 hoitajaa, 

iltaisin ja viikonloppuisin 1 hoitaja. 

 

Ennen mobiilihoitajalle soittamista asiakkaan luona tulee tehdä perusmittaukset (RR, spo2, lämpö, 

verensokeri). Asiakkaan luota mobiilihoitajalle soitettaessa, on hoitajan helpompi vastata mobiilihoitajan 

esittämiin kysymyksiin asiakkaan voinnista ja näin potilasturvallisuus paranee.  

 

Mobiilihoitajilla on mahdollisuus tehdä asiakkaan luona mm. pika CRP, -Hb, Pika NA, K, Krea, Tnt, Ekg. 

Mobiilihoitaja konsultoi kotihoidon lääkäriä asiakkaan vointiin ja tutkimustuloksiin liittyen. Kotihoidon lääkäri 

voi tarvittaessa myös pyytää mobiilihoitajan asiakkaan luo käynnille. 

 

9 Arviointi- ja kuntoutusosasto (Arvo) 
 

Arviointi- ja kuntoutusosasto on perusterveydenhuollon vuodeosasto, jossa on 20 paikkaa. Osasto sijaitsee 

Hatanpään puistosairaalan K-siivessä 0-kerroksessa osoitteessa Gauffininkatu 3.  Siellä työskentelee 

sairaanhoitajia, lähihoitajia ja fysioterapeutteja. Osaston palvelut on tarkoitettu Tampereen kaupungin 

säännöllisen kotihoidon asiakkaille. 

 

9.1  Kotihoidon asiakas ARVO-osaston jakso 
 

Potilaat tulevat osastolle kodistaan kotihoidon lääkärin ohjaamina. Kun kotihoidon lääkäri huomaa 

kotihoidon asiakkaan kunnon heikentyneen, hän voi lähettää asiakkaan arviointi- ja 

kuntoutusosastolle. Lääkäri tekee päätöksen osastojaksosta keskusteltuaan 

moniammatillisen tiimin jäsenten kanssa. Lääkäri tapaa osastojaksoon liittyen 
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asiakkaan edeltävästi. Jos asiakkaan vointi on pysynyt samana niin lääkäri voi lähettää asiakkaan Arvo-osastolle 

tilanteessa missä   lääkäri tuntee asiakkaan sekä tietää hänen fyysisen toimintakykynsä ja terveydentilansa. 

Lääkärin on tehtävä status ja hoitosuunnitelma ennen osastolle lähettämistä sekä kirjattava diagnoosit.  

Kotihoidon lääkäri vastaa myös osastojakson aikaisesta hoidosta.  

 

Osastolle tulevien asiakkaiden valintakriteerinä on se, että asiakas hyötyy jaksosta ja on motivoitunut 

lähtemään jaksolle. Asiakkaan kunnon tulee olla sellainen, että asiakas voi odottaa kotona hoitojakson 

alkamista. Muita syitä osastolle ohjaamiseen ovat esim. asiakas käy päivystyksessä toistuvasti, 

lääkemuutoksen toteuttaminen, tarkkailu / seuranta, c-lausunnon arvion tekeminen, palliatiivisen hoidon 

lääkehoidon tehostamisen tarve, asiakkaan epäselvä kotitilanne sekä fyysisen kuntoutuksen tarve. Arvo-

osastolle eivät sovellu potilaiksi asiakkaat joilla on äkillinen henkeä uhkaava tilanne tai jotka tarvitsevat 

nopeasti röntgen ja laboratoriotutkimuksia tai pitkäaikaispaikan tarpeessa olevat asiakkaat. 

 

Tieto osastopaikkaa tarvitsevasta asiakkaasta välittyy Arvo-osastolle palvelutarpeen kirjausnäytön kautta (koodi 

47). Osastolla selvitetään toimintakyvyn heikkenemisen syy sekä aloitetaan hoito ja kuntoutus. Osastolla on 

myös mahdollisuus tehdä laajempia tutkimuksia kuin kotona.  Osastolla on mahdollisuus IV-hoitoon, ei 

kuitenkaan jatkuvan happihoidon mahdollisuutta. Osasto tarjoaa sairaalahoidon lisäksi kuntoutusta, virikkeitä 

sekä sosiaalista vuorovaikutusta. Jakson tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintakykyä ja tukea kotona 

asumista mahdollisimman pitkään. Arviointi- ja kuntoutusosastolla ollaan korkeintaan kaksi viikkoa. Asiakkaan 

osastojakson aikana järjestetään tarvittaessa hoitoneuvottelu. Osasto on yhteydessä kotihoitoon 

hoitoneuvottelun järjestämiseksi. Hoitoneuvottelun kutsuu koolle kotihoidon sairaanhoitaja ja siihen 

osallistuvat hänen lisäkseen kotihoidon lääkäri, asiakasohjaaja sekä Arvo- osastolla työskentelevä lähihoitaja tai 

sairaanhoitaja sekä asiakas ja asiakkaan omaiset. Hoitoneuvottelun pohjana toimii kotihoidon työntekijöiden 

tietämys asiakkaan kotitilanteesta sekä Arvossa tehty arvio asiakkaasta.  Hoitojakson aikana on tutustuttu 

asiakkaaseen, tehty tarvittavia tutkimuksia ja saatu kokonaisvaltainen kuva siitä, kuinka asiakkaan 

toimintakykyä voidaan kotona edistää.  
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 Arviointi- ja kuntoutusosastolta potilas palaa takaisin omaan kotiinsa. Kotiutuksen tukena voidaan käyttää 

esimerkiksi kuvapuhelimia, joiden käyttö opetellaan jo osastolla ollessa. 

 

9.2 Kotihoidon saattohoitoasiakkaan lupapaikka 
 

Arviointi- ja kuntoutusosasto ARVOlla on kaksi lupapaikkaa kotihoidon saattohoito asiakkaille.  

Lupapaikan saanti edellyttää kotihoidon lääkärin tekemää saattohoitopäätöstä (Z51.5), hoitolinjausta, ja 

lähetettä osastolle. Kotihoidon lääkäri tekee lähetteen Pegasoksen kautta (erikoisala 97 Geriatria, ARVO, 

Arviointi- ja kuntoutusosasto, saattohoidon lupapaikat kotihoidon asiakkaille lääkärin lähetteellä). 

Lähetteestä tulee käydä ilmi asiakkaan perustiedot, asiakkaan informointi ja ennakoiva hoitosuunnitelma sekä 

tarvittavat oirelievityshoidot ja -lääkkeet lääkelistalla valmiina, ja mahdollinen sovittu kotisairaalan tuen osuus. 

ARVOn lääkäri käsittelee lähetteen. Hyväksytty potilas laitetaan ARVOn lupapaikkajonoon ja 

ennakkosisäänkirjataan osastolle valmiiksi. Lupapaikan myöntämisestä ilmoitetaan palvelutarpeen kirjauksen 

kautta alueen kotihoidolle. 

 
Lupapaikan järjestymisestä kotihoito tiedottaa asiakasta sekä omaisia. Asiakkaalle viedään ARVOn tekemä 

tiedote lupapaikan liittyvistä käytännön asioista. Lupapaikalle voi siirtyä tarpeen tullen mihin 

vuorokaudenaikaan tahansa, mutta osastolle tulo edellyttää ensin yhteydenottoa osastolle. Tiedotteesta löytyy 

ARVO-osaston kanslian puhelinnumero, johon asiakas tai omainen voi ottaa yhteyttä 24h/vrk. Mikäli 

yhteydenottopuhelussa päädytään siihen, että osastolle siirtyminen on tarpeellista kyseisessä hetkessä, ARVO- 

osastolta tilataan asiakkaalle kiireetön ambulanssikuljetus osastolle. Tällä käytännöllä pyritään varmistamaan 

se, että asiakas ei tule oma aloitteisesti osastolle ilman ennakkoilmoitusta ja jäisi ilman ohjausta ja paikkaa. 

 

Tarve lupapaikan käyttämiselle voi olla esimerkiksi psyykkisen tuen tarve (asiakas/ omainen), pelko, 

turvattomuus, yksinäisyys, sekavuus, fyysinen avun tarve, omaisen hätä. Lupapaikan tarkoitus ei aina ole 

saattohoidon toteutuminen loppuun asti osastolla, vaan tilanteen salliessa saattohoitoa voidaan jatkaa kotona 

kotihoidon ja kotisairaalan turvin. 
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10  Sairaalahoitoon ja kotiin 
 

Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja arvioi hoitajien apuna akuuttitilanteet konsultoiden tarvittaessa lääkäriä. 

Tarvittaessa lääkäri ohjaa pyytämään mobiilihoitajan käynnille asiakkaan luo. Mikäli akuuttisairautta ei voida 

hoitaa kotona, sairaalahoitoa vaativat tilanteet hoidetaan sairaalassa asiakkaan voinnin ja tarpeen mukaisesti. 

Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään akuuttihoidon jälkeen kuntoutus ikäihmisten palveluverkoston tarjoamien 

mahdollisuuksien mukaisesti kotikuntoutuksena tai laitoskuntoutuksena.  

 

Jos asiakkaan tilanne vaatii (esimerkiksi henkeä uhkaava tilanne tai lonkkamurtuma), niin kotihoidosta soitetaan 

112 ja tällöin arvion asiakkaan siirtymisestä Acutaan tekee ensihoito. Acutaan lähetettäessä ensihoidon mukaan 

annetaan päivystyskäynnin esitietolomake, johon on täytetty tiedot asiakkaasta ja hänen toimintakyvystään 

sekä lähettämisen syy. Lisäksi mukaan annetaan voimassa oleva lääkelista. Asiakkaan mukaan laitetaan 

tarvittaessa myös henkilökohtainen insuliinikynä, astmalääkkeet sekä ainakin yksi annos harvinaisempaa ja 

erityisen tärkeää lääkitystä (Parkinson, hylkimisenestolääkitys tms.), jottei tule riskiä lääkityksen katkeamisesta, 

jos lääkettä ei ole sairaalassa välittömästi saatavilla. Kokonaisia dosetteja tai annospusseja ei kannata ottaa 

mukaan Acutaan, jotta ne eivät katoaisi tai olisi riskiä, että asiakas ottaisi omia lääkkeitään ja saisi osastolta 

perään toisen annoksen samaa lääkettä.  Jos lääkäri puhelinkonsultaation perusteella päättää toimittaa 

asiakkaan Acutaan niin hän tekee kirjauksen Pegasoksen GER-lehdelle lähettämisen syystä sekä toivomistaan 

tutkimuksista sekä mahdollisista muista asioista, mitä toivoo Acutassa huomioitavan (esim. asiakas palaa kotiin 

sairaalaosaston sijaan tai kotisairaala jatkohoitopaikkana).  Lääkäri pyytää tällöin hoitajaa lisäämään 

esitietolomakkeelle merkinnän ”kts. GER-lehti tänään”.  Acutasta asiakas joko siirtyy sairaalaosastolle tai palaa 

takaisin kotiinsa. 

 

Kotihoidon lääkäri voi ohjata asiakkaan suoraan kotoa sairaalaan, kun lääkäri on henkilökohtaisesti tavannut ja 

tutkinut potilaan samana päivänä ja tehnyt statuksen sekä arvioinut, että osastohoito on optimaalinen hoito 

asiakkaalle ilman Acuta käyntiä. Myös peruslaboratoriokokeet tulee olla otettuna (esim. 

mobiilihoitajan vierinäytteet) Lähetteeksi käyntiteksti GER- näkymälle, sisältäen 

hoitosuunnitelman seuraavaan aamuun asti sekä ajan tasalla oleva Pegasoksen 

lääkelista. Teksti Pegasoksessa tulee kuitata, jotta se näkyy heti Uranuksessa 
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ristiin katselun kautta. Mikäli on tarvetta päivystyksellisille laboratorio tai röntgen tutkimuksille, asiakas on 

tällöin ohjattava Acutaan. Osastohoidosta sovitaan ylilääkäri Saila Haapasalmen kanssa ja osastopaikka 

kysytään jatkohoitotiimin kautta p. 0408016887. 

 

 Rauhaniemen sairaalan kuntoutusosastoille tehdään sairaalalähete. Läheteosoite on Pegasoksessa GKUN. 

Rauhaniemen osastopaikoille on jonkin verran jonoa, paikka järjestyy viikon -kahden aikana. Jos tarve 

osastopaikalle on akuutti, niin silloin paikkaa voi tiedustella jatkohoitotiimistä puh 0408016887. Jos asiakkaan 

vointi ei vaadi akuuttihoitoa niin lääkäri voi ohjata hänet arviointi ja kuntoutusosastolle. Tällä osastolla 

hoitojakso voi olla yleensä enintään kaksi viikkoa, jonka jälkeen asiakas palaa takaisin kotiin.  

 

Seuraavana lääkäripäivänä sairaanhoitaja tiedottaa lääkärille sairaalassa olijat ja mahdolliset päivystyksessä 

käyneet asiakkaat. Asiakkaan kotiutuessa sairaalasta, tiedon asiakkaan hoidosta tulee siirtyä saumattomasti 

taholta toiselle. Sairaalahoidon jälkeen, haasteellisissa kotiutuksissa, järjestetään nopeasti lääkärin kotikäynti 

ja kotihoitoa ja asiakkaan seurantaa tehostetaan kotihoidon lääkäriä tiiviisti konsultoiden sekä käsitellään 

asiakas moniammatillisessa palaverissa. 

 

Jos asiakas tai omainen haluaa käynnistää palveluasumisen tai ympärivuorokautisen jatkohoitopaikan haun, 

niin kotona selviämisen mahdollisuudet arvioidaan pääsääntöisesti aina kotiympäristössä, asiakkaan voinnin ja 

toimintakyvyn ollessa vakiintuneessa tilanteessa.  Kotona asuvien asiakkaiden pitkäaikaispaikan haun 

käynnistää ja tekee kotihoidon asiakasohjaaja tai omaishoidon palveluohjaaja. 

 

11  Kotisairaala 
 

Myös kotisairaalaa voidaan käyttää asiakkaan hoidon toteutuksessa. Tällöin kotihoidon lääkärillä tulee olla 

mietittynä diagnoosi ja hoito sekä hänen tulee soittaa kotisairaalan lääkärille. 

Kirjaukset tehdään edeltävästi GER lehdelle (anamneesi, status, suunnitelma, 

lääkitys, diagnoosi).  
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 Kotisairaala voi toteuttaa tarvittavia iv-hoitoja. Ennen mahdollista hoitoa on kuitenkin aina syytä pohtia 

potilaan soveltuvuus ja hänen saamansa hyötyjen ja haittojen suhde tarkkaan. Tarkoituksena on turvata 

potilaan hyvä ja tarkoituksenmukainen hoito.  

Ohje lääkäreille: 

1. Harkitse hoidosta saatava hyöty todella tarkkaan. Hoidon linjaukset on oltava tehtynä ennen konsultaatiota. 

Myös omaisten kanssa on käytävä keskustelu hoidon tarkoituksesta tarvittaessa. Käytä oman firmasi 

senioritukea matalalla kynnyksellä. Jokaisen lääkäritoimijan on luonnollisesti tarjottava katkeamaton 

seniorituki ei-erikoislääkärille. Pääsääntö on, että ei-erikoislääkärit konsultoivat omaa erikoislääkäriä, EI 

kotisairaalan lääkäriä. Poikkeustapauksessa, jos lääkäri ei tavoita omaa senioria, voit konsultoida yl Lauri 

Seinelää. Ilman konsultaatiota potilasta voi tarjota kotisairaalalle vain erikoislääkäri. Kirjaa hoidon syy ja sen 

tavoitteet tarkasti ennen mahdollista kotisairaalan konsultaatiota. 

2. Mikäli potilas päätyy kotisairaalan tarjoamaan hoitoon, säilyy hoitovastuu aina kuitenkin omalla lääkärillä. Se 

ei siis siirry kotisairaalan lääkärille. Hoitajat konsultoivat näistä potilaista omaa lääkäriä, EI kotisairaalan lääkäriä. 

Lääkäri konsultoi kotisairaalan lääkäriä ainoastaan kotisairaalan tarjoamaan hoitoon liittyvissä kysymyksissä. 

Hoitajat eivät voi konsultoida kotisairaalaa asukkaittensa asioista ilman, että asukas on kotisairaalan hoidossa. 

Tällöinkin ensisijainen konsultti on omalääkäri. 

3. Hoitojen linjauksiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Laboratorio arvojen mittaaminen saattohoidossa 

olevalla potilaalla tai jo pitkällä palliatiivisen hoidon polulla olevalla potilaalla ei tuota lisää informaatiota 

potilaan hoitoon. Esimerkiksi koholla oleva CRP voi viitata mihin tahansa elimistössä olevaan prosessiin, ei 

pelkästään tulehdukseen.  Mikäli antibioottihoidolla voidaan katsoa olevan oireita helpottavaa hyötyä (esim. 

oireinen vti) tai laadullisia vuosia/kuukausia tuovia vaikutuksia, tulee aina ensisijaisesti harkita 

tutkimusnäyttöön perustuvia po-antibioottihoitoja. 

 

12   Lääkäreissä/tiimeissä tapahtuvat henkilöstövaihdokset 
 

Lääkärityötä joudutaan mukauttamaan tarpeiden ja resurssien mukaan, eivätkä 

tiimien lääkäripäivät aina pysy kiinteinä. Lääkäri sopii tiimin sairaanhoitajien kanssa 

lääkäripäivät niin, että lääkärin kaikki työpisteet otetaan tasapuolisesti huomioon. 
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Lääkäripäivät sovitaan ainakin kuukaudeksi kerrallaan. Toimintaa on suunniteltava kuitenkin niin, että lääkäri 

on fyysisesti läsnä kotihoidon tiimissä käsittelemässä asiakasasioita ja toteuttamassa kotikäyntejä vähintään 

kerran viikossa. 

Tiimien terveyden-/sairaanhoitaja muutokset ilmoitetaan lääkärille. Lääkärimuutokset ilmoitetaan kotihoidon 

tiimeihin, kotisairaalaan ja arviointi ja kuntoutusosastolle koordinoidusti. 

 

 

13   Jos lääkärin ja tiimin yhteistyössä on pulmia 
 

Ongelmien ollessa lähinnä kliinisen työn sujumisessa alueella, pyritään ne selvittämään ensisijaisesti 

paikallisesti tiimin ja lääkärin kesken. Mikäli asiat eivät näin selviä, otetaan yhteyttä tarvittaessa alueen 

kotihoidon päällikköön ja konsultoidaan kyseisen lääkäritoimijan vastuulääkäriä sekä ollaan yhteydessä 

lääkärisopimuksen omistajaan. 

 

Mikäli lääkäri on huolissaan asiakkaidensa turvallisesta hoidosta, esim. kokee, ettei hänen antamiaan ohjeita 

noudateta, asiakkailla on merkittäviä lääkepoikkeamia tai hän näkee puutteita tiimin sairaanhoidollisessa 

osaamisessa, hän keskustelee tiimin kanssa ja tarvittaessa tuo asian kotihoidon esimiehen tietoon. Lääkäri 

informoi vastuulääkäriä potilasturvallisuutta merkittävästi vaarantavista asioista.  

 

Hoitajilla on oikeus saada selkeät hoito-ohjeet ja ymmärrettävästi perustellut kannanotot lääkäriltä. Mikäli 

hoitajat kokevat lääkärin ohjeet epäselviksi, riittämättömiksi tai ovat eri mieltä niistä, tulee heidän tarkistaa asia 

lääkäriltä. Määräysten noudattamatta jättäminen ei ole oikea tapa hoitaa asia. Muistetaan myös positiivinen 

palaute hyvästä työstä niin lääkärille kuin hoitajille. 

 

 


