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• Hoitosuunnitelma laaditaan asiakaslähtöisesti, suunnitelmassa tulee näkyä asiakkaan tahto sekä 
toiveet.

• Pyritään voimavaralähtöisyyteen: mitä asiakas pystyy tekemään, millaisella avulla suoriutuu 
toiminnoista.

• Pääluokkien käyttö ensisijaisesti, alaluokat valitaan yksilöllisesti/ tarpeen mukaan tarkentamaan 
asiakkaan tarvetta.

• Tarveluokan alla aina vain yksi toiminto teknisistä syistä. (Hilkka-näkymässä tarve kertaantuu)

• Hoidon tavoite kirjataan tarveselitteen sisään teknisistä syistä. (Hilkka-näkymässä ei tällä hetkellä näy 
tavoitekomponenttia)

• Tarveselitteet lyhyitä, kuvaavia ja kompakteja, vältetään asioiden toistoa useassa komponentissa.

• Pidempää tarveselitettä voi selkeyttää rivinvaihdoilla. Rivinvaihdot eivät näy Pegasoksen 
hoitosuunnitelma-näkymässä, mutta näkyvät Hilkassa.
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Hoitosuunnitelman laatiminen



Hoitosuunnitelman laatiminen

• RAI-mittarituloksia tuodaan hoitosuunnitelmaan avattuna. Pelkkiä mittaritulosarvoja ei ole 

tarpeen kirjata.

• Toiminnon selitteeseen ei kirjata valmista tekstiä. Hoidon sisältö tulee näkyä tarveselitteessä.

• Tarpeiden prioriteetteja voi muuttaa – ne näkyvät prioriteettijärjestyksessä hoitosuunnitelmassa. 

• Hoitosuunnitelmaa päivitetään hoidon muuttuessa tai puolivuosittaisen RAI-arvion yhteydessä. 

Hoitosuunnitelman päivittämisen yhteydessä päivitetään tarvittaessa myös pahosulle päivärivin 

lisätiedot (erillinen ohje). 

• Hoitosuunnitelmaa voivat päivittää tarpeen mukaan asiakasohjaaja, th/sh, vastuuhoitaja, muut 

hoitotiimin lähihoitajat sekä kotikuntoutuksen työntekijät
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RAI-mittaritulosten nostaminen hoitosuunnitelmaan

• Asiakkaan itse ilmaisema tavoite kirjataan aina hoitosuunnitelmaan sopivan 
tarvekomponentin alle.

• Kuvaa RAI-mittaritulokset avaten

→ Missä toiminnoissa avuntarvetta on?

→ Millaista avun tai ohjauksen tarve on?

→ Millä keinoilla toimintakykyä ylläpidetään tai kohennetaan? 

→ Mikä on hoidon tavoite? Tavoite kirjataan arvioitavassa muodossa 
asiakaslähtöisesti.
• Esim. asiakas lämmittää ruuan itse kotihoidon käynnillä/ pesee suihkussa itsenäisesti ylävartalon/ 

haavan parantuminen/ kivun väheneminen

→ Miten tavoitteiden toteutumista seurataan?
• Esim. puolivuosittain RAI-arviossa, viikoittain seurataan haavan parantumista, kerran kuukaudessa 

painonseuranta
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Avataan asiakaslähtöisesti hoitosuunnitelmaan päivittäiset toiminnot
tai selviytyminen tarpeiden alle, mikäli mittariarvo on kohonnut

• Henkilökohtainen hygienia 

• Pukeutuminen (ylävartalo ja alavartalo)

• Liikkuminen 

• WC:n käyttö 

• Liikkuminen vuoteessa

• Syöminen

ADL-mittaritulokset
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IADL-mittaritulokset
Avataan asiakaslähtöisesti hoitosuunnitelmaan aktiviteetti, lääkehoito, 
psyykkinen toimintakyky, päivittäiset toiminnot, ravitsemus ja selviytyminen
tarpeiden alle, mikäli mittariarvo on kohonnut

• Aterioiden valmistus 

• Tavalliset kotitaloustyöt 

• Raha-asioiden hoito 

• Lääkityksestä huolehtiminen 

• Puhelimen käyttö 

• Portaissa kulku 

• Ostoksilla käynti 

• Kuljetukset
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CPS-mittaritulokset

Avataan asiakaslähtöisesti hoitosuunnitelmaan psyykkinen 
toimintakyky, päivittäiset toiminnot ja selviytyminen
tarpeiden alle, mikäli mittariarvo on kohonnut

• Muisti

• Päätöksentekokyky

• Ymmärretyksi tuleminen
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Muut mittaritulokset ja herätteet

• CHESS-mittarituloksia avataan hoitosuunnitelmaan, jos terveydentilan epävakaus on 
hoidon kannalta oleellista ja mittaritulos on yli 1.

• DRS-mittarituloksia avataan hoitosuunnitelmaan psyykkinen toimintakyky tarpeen alle, 
mikäli mittaritulos on yli 3.

• PAIN-mittaritulos avataan hoitosuunnitelmaan aisti- ja neurologiset toiminnot/ kipu 
tarpeen alle, mikäli mittaritulos on yli 1.

• MNA-mittaritulos avataan hoitosuunnitelmaan ravitsemus tarpeen alle, jos riski 
virheravitsemukselle on kasvanut.

• Herätteet tarkastellaan ja avataan hoitosuunnitelmaan, mikäli ne ovat asiakkaan hoidon 
kannalta merkityksellisiä.
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Tarvekomponentit ja hoidon tavoite
Hoidon tarve (KOMPONENTTI, pääluokka / alaluokka)

Voidaan valita pää- tai alaluokka tilanteen mukaan. Kunkin tarpeen alle vain yksi toiminto. 

Selite kompakti, kuvaava, asiakas- ja voimavaralähtöinen.

Hoidon tavoite 

Kirjataan tarveselitteeseen, alla esimerkkejä

RAI-mittaritulos 

Avattuna sanallisesti ja 

asiakaslähtöisesti tarveselitteessä

AKTIVITEETTI

Aktiviteetin muutos / alaluokasta tarkemmin millainen muutos

Avataan lyhyesti asiakkaan aktiivisuus ja mahdolliset haasteet. Tässä asiakkaan motivaation 

mukainen toiminto, esim. eri asiantuntijoiden antamat ohjelmat. Ei pelkästään fyysinen muutos, 

huomioidaan myös sosiaalinen toimintakyvyn ylläpitäminen asiakaslähtöisesti. 

Päiväkeskustoiminta mainitaan tähän komponenttiin, asiakasohjaaja aloittaa palvelut ja avaa 

komponentin.

Käy päiväkeskuksessa 1 x viikossa

Käy palvelukeskuksessa syömässä 3 x viikossa

Soittaa omaiselle 3 x viikossa

Käy ulkoilemassa itsenäisesti päivittäin

ADL

DRS

Herätteet: 

Fyysisen toiminnan edistäminen

Sosiaaliset suhteet

Kaatuminen

AINEENVAIHDUNTA

Aineenvaihdunnan muutos / alaluokasta verensokerin muutos

Tässä komponentissa käytetään pääosin alaluokkaa verensokerin muutos, esim. koskien 

diabeteksen hoitoa. Diabeteksen hoidon ohjeet kokonaisuudessaan kirjataan tähän komponenttiin.

Paastoverensokeri aamuisin 7-10 mmol/l

Pistää itsenäisesti insuliinin hoitajan läsnäollessa

Osaa laskea lyhytvaikutteisen insuliinin määrän

AISTI- JA NEUROLOGISET TOIMINNOT

Aistitoiminnon muutos / alaluokasta voidaan valita tietty aisti

Selitteessä lyhyt kuvaus miten vaikuttaa ja mitä apuvälineitä käytössä.

Alaluokasta akuutti kipu / krooninen kipu

Määritetään kivun luonne, avataan hoitosuunnitelma asiakkaan kivun hoidosta ja kivun syy. Esim. 

säännöllinen lääkehoito sekä seuranta, tarvittaessa otettavat kipulääkitykset ja lääkkeetön hoito. 

Kirjataan myös lääkekuuriaika ja arviointi jatkosta. N-lääkekorttiseurannan maininta ja miten hoito 

toteutetaan.

Kivun vähentyminen VAS-asteikolla kahdeksasta neljään

Säännöllisen kipulääkkeen vähentäminen

Kivuttomuus

PAIN

DbSl

Herätteet:

Kipu

29.4.2022 9



Hoidon tarve (KOMPONENTTI, pääluokka / alaluokka)

Voidaan valita pää- tai alaluokka tilanteen mukaan. Kunkin tarpeen alle vain yksi 

toiminto. Selite kompakti, kuvaava, asiakas- ja voimavaralähtöinen.

Hoidon tavoite 

Kirjataan tarveselitteeseen, alla esimerkkejä

RAI-mittaritulos 

Avattuna sanallisesti ja 

asiakaslähtöisesti tarveselitteessä

ELÄMÄNKAARI

Saattohoidon tarve

Voidaan käyttää selviytymisen komponentin tilalla, kun asiakas on saattohoidossa tai siihen 

siirtynyt. Saattohoidon hoidon sisältö lukee rakenteellisesti niissä komponenteissa mitä 

hoitosuunnitelmassa laaditaan (lääkehoito, päivittäiset toiminnot jne.) Saattohoitoon osallistuvien 

yksiköiden yhteystiedot.

Haluaa kuolla kotona

Kuoleman lähestyessä haluaa papin kotiin

Hoitotahdon tekeminen

CHESS

ERITTÄMINEN

Ulostamiseen liittyvä häiriö 

Virtsaamiseen liittyvä häiriö

Kirjataan ulostamiseen tai virtsaamiseen liittyvät avuntarpeet ja haasteet. Tähän kirjataan 

avanteen hoito-ohjeet ja katetrointihoito-ohjeet, välineiden määritys. Kirjataan myös näihin 

liittyvä lääkehoito esim. ummetuksen hoito.

Heikentynyt munuaisten toiminta

Munuaiskatetrin hoidon kuvaus, välineiden määritys

Kertakatetroi itse ohjattuna

Katetrointimäärän lisääminen

Vatsa toimii joka toinen päivä

HENGITYS

Hengitysvajaus

Hengityselimiin vaikuttavien sairauksien kirjaaminen ja niihin liittyvä hoito ja välineet, esim. 

trakeostomian hoito, pullopuhallukset

Pullopuhallukset 1 x päivässä

Hengenahdistuksen vähentyminen säännöllisellä 

lääkityksellä

CHESS

HOIDON JA JATKOHOIDON KOORDINOINTI

Asiantuntijapalvelujen tarve 

CGA-jakson ajankohta + suunnitelma, lääkärin vuosiarvio, muiden hoitoon osallistuvien 

asiantuntijoiden maininta ja yhteistyön kuvaus.

Muistitilanteen kartoittaminen, CERAD-testin teko, 

lihaskuntoharjoitteiden laatiminen, kaatumisten 

taustasyyn selvittäminen ja ehkäisy

Useat eri mittarit

MNA
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Hoidon tarve (KOMPONENTTI, pääluokka / alaluokka)

Voidaan valita pää- tai alaluokka tilanteen mukaan. Kunkin tarpeen alle vain yksi 

toiminto. Selite kompakti, kuvaava, asiakas- ja voimavaralähtöinen.

Hoidon tavoite 

Kirjataan tarveselitteeseen, alla esimerkkejä

RAI-mittaritulos 

Avattuna sanallisesti ja 

asiakaslähtöisesti tarveselitteessä

KUDOSEHEYS

Ihon eheyden muutos

Limakalvon eheyden muutos

Akuutti haava

Krooninen haava

Traumaattinen haava

Tähän kuvataan iho-ongelma (ihottumat, haava), syy ja hoito. Hoidon kuvauksessa tulee ilmetä 

haavan sijainti, hoitotiheys ja käytetyt tuotteet. Kirjataan myös, milloin haavanhoito on aloitettu/ 

haava havaittu (oleellinen tieto mm. tuotteiden korvattavuuden ja hoidon vaikuttavuuden 

arvioinnin vuoksi)

Haavan parantuminen

Ihottuman parantuminen

CHESS

PURS

PAIN

MNA

Herätteet:

Aliravitsemus

LÄÄKEHOITO

Avun tarve lääkehoidossa

Lääkehoitoon liittyvä tiedon tarve

Kirjataan lääkehoitoon liittyvä avuntarve (huom. diabetes ja kivunhoito kirjataan oman 

tarvekomponenttinsa alle), mahdollinen Evondos, annosjakelu ja apteekkisopimus/ lääkkeiden 

hankinta.

Käytetään lääkehoitoon liittyvä tiedontarve -komponenttia, jos avuntarve on ohjauksellista

Tarkemmat lääkeohjeet aina lääkekortilla.

Lääkehoidon toteutuminen ohjeen mukaan

Säännöllinen lääkkeenotto

Muistilääkkeen aloitus

Omatoiminen lääkkeenotto Evondoksesta

IADL

NESTETASAPAINO

Nestetasapainohäiriön riski

Muuttunut nestevolyymi

Kirjataan nestetasapainoon liittyvät häiriöt kuten turvotus, syyt ja niiden hoito.

Turvotuksen vähentyminen

Painon laskeminen

CHESS
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Hoidon tarve (KOMPONENTTI, pääluokka / alaluokka)

Voidaan valita pää- tai alaluokka tilanteen mukaan. Kunkin tarpeen alle vain yksi 

toiminto. Selite kompakti, kuvaava, asiakas- ja voimavaralähtöinen.

Hoidon tavoite 

Kirjataan tarveselitteeseen, alla esimerkkejä

RAI-mittaritulos 

Avattuna sanallisesti ja 

asiakaslähtöisesti tarveselitteessä

PSYYKKINEN TASAPAINO

Mielialan muutos

Käyttäytymisen muutos

Todellisuudentajun häiriintyminen

Kirjataan psyykkisen terveyden haasteet, psyykkiseen terveyteen vaikuttavat diagnoosit sekä 

niiden vaikutus asiakkaan toimintakykyyn, hoitotoimet (lääkkeellinen/lääkkeetön) sekä hoidon 

seuranta.

Mielialan koheneminen

Harhaisuuden vähentyminen

Käytösoireiden vähentyminen

CPS

DRS

DRSSR

Herätteet:

Sekavuus

Mieliala

Käyttäytyminen

PÄIVITTÄISET TOIMINNOT 

Itsehoitovajaus

Omatoimisuutta tukeva tiedon tarve

Apuvälineiden tarve

Voidaan käyttää pääluokkana itsehoitovajausta tai käyttää useampaa/yhtä tiettyä alaluokkaa sen 

mukaan, missä itsehoitovajausta on. Kuvataan asiakkaan toimintakyky päivittäisissä toiminnoissa ja 

millaista apua tarvitsee.

Päivittäisten toimintojen avuntarvetta voi kirjata myös paremmin kuvaavan komponentin alle 

esim. ravitsemus, psyykkinen toimintakyky, erittäminen.

Tähän voi kirjata päivittäisten toimintojen tukena olevat apuvälineet.

Vaihtaa itse vaipan

Käy suihkussa omatoimisesti

Pesee ohjattuna hampaat

Tekee päivittäin pesut ohjattuna

Tekee 10 tuolilta ylösnousua aamukäynnillä

MAPLE5

ADL

IADL

CPS

RAVITSEMUS

Ravitsemuksen muutos

Erityisruokavalion tarve

Lisääntynyt ravinnon tarve

Vähentynyt ravinnon tarve

Ravitsemukseen liittyvä tiedon tarve

Kirjataan ravitsemustilanne ja siihen liittyvät haasteet sekä keinot ravitsemustilanteen 

parantamiseksi. Voidaan kirjata esim. mieliruokia ja ruokailutilanteisiin liittyviä huomioitavia 

asioita sekä erityisruokavalioita. Käytössä olevat lisäravinteet voi kirjata tähän kohtaan.

Huom. Painonseuranta kirjataan omana tarvekomponenttinaan riippuen painonseurannan syystä 

(turvotus/ hengenahdistus/ huono ravitsemustilanne)

Ruokahalun koheneminen

Proteiininsaannin lisääntyminen

Syö kaksi lämmintä ateriaa päivässä

Syö viisi kertaa päivässä

Yöpaaston pituus korkeintaan 10 tuntia

Nutridrinkin nauttiminen kahdesti päivässä

Paino ei laske

Paino nousee 2 kiloa 3 kuukauden kuluessa

MNA

BMI

Herätteet:

Aliravitsemus

Elimistön kuivuminen
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Hoidon tarve (KOMPONENTTI, pääluokka / alaluokka)

Voidaan valita pää- tai alaluokka tilanteen mukaan. Kunkin tarpeen alle vain yksi toiminto. 

Selite kompakti, kuvaava, asiakas- ja voimavaralähtöinen.

Hoidon tavoite 

Kirjataan tarveselitteeseen, alla esimerkkejä

RAI-mittaritulos 

Avattuna sanallisesti ja 

asiakaslähtöisesti tarveselitteessä

SELVIYTYMINEN

Potilaan heikentynyt selviytymiskyky

Selviytymiseen liittyvä tuen tarve

Muistihäiriö

Asiakasohjaaja avaa selviytymiseen liittyvän tuen tarpeen jokaisen uuden kotihoidon asiakkaan 

hoitosuunnitelmaan palveluiden alkaessa.

Muistisairaalla tarve voidaan myöhemmin vaihtaa muistihäiriöksi, mikäli se on hoidon kannalta 

oleellista.

Kirjataan lyhyesti diagnoosit ja sairaudet, kotihoidon käynnit (tarkat sisällöt kirjataan rakenteisesti 

eri tarpeiden alle, tähän vain käyntimäärät ja -ajat), tukipalvelut ja muut hoitoon vaikuttavat asiat, 

jotka eivät suoraan kuulu jonkin toisen tarvekomponentin alle.

Voi kirjata myös tarpeellisia yhteystietoja sekä muita erityishuomioitavia asioita asiakaslähtöisesti.

Muistitutkimusten aloitus

Pystyisi asumaan kotona ilman kotihoidon apua

Kuntoutuminen lonkkaleikkausta edeltävään vointiin, 

itsenäinen kävely rollaattorilla

MAPLE5

ADL

IADL

CPS

CHESS

TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN

Terveyteen vaikuttavat tekijät

Kirjataan esimerkiksi asiakkaan päihderiippuvuus tai muu terveyteen vaikuttava tekijä, joka ei kuulu 

minkään muun tarvekomponentin alle.

Alkoholin määrän vähentäminen 2 olutta / viikko

Tupakoinnin lopettaminen

CHESS

MNA

Herätteet:

Tupakointi ja alkoholin käyttö

TURVALLISUUS

Turvattomuuden tunne

Kirjataan turvapalvelut (turvapuhelin, ovivahti, liesivahti), toimintona sisäisen ja ulkoisen 

turvallisuuden vahvistaminen.

Olon tunteminen turvalliseksi kotona yöaikaan MAPLE5

VERENKIERTO

Verenkiertohäiriö

Kirjataan verenkiertoon vaikuttavat sairaudet ja häiriöt sekä niiden hoito ja seuranta. Esim. 

verenpaineen mittauksen ajankohdat kirjataan tarpeeksi tarkasti (esim. parittoman viikon tiistaisin 

päiväkäynnillä)

Verenpainetason laskeminen alle 140/80

Verenpaineen tavoitetaso 130/70

CHESS

Herätteet:

Sydän- ja hengityselimistön sairaudet
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Hoitokertomuksen avaaminen (sis. hoitosuunnitelma & 
päivittäiskirjaukset)
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Hoitosuunnitelma, hoidon toteutus ja mittaus -välilehdet

Valitaan kotihoidon työasemalta Hosu/Hoke, jolloin aukeaa asiakkaan hoitokertomus. Hoitokertomus sisältää hoitosuunnitelman sekä hoidon toteutuksen 

eli päivittäiset kirjaukset. Täältä pääsee myös Mittaukset-välilehdelle. 



Esimerkkihoitosuunnitelma
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Hoitosuunnitelman muokkaaminen
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Lisää tarve -painikkeesta päästään lisäämään hoidon tarvekomponentteja sekä selitteitä ja muokkaamaan hoidon tarve -komponenttien 

prioriteettijärjestystä. Prioriteetin avulla määritetään missä järjestyksessä tarpeet hoitosuunnitelmalla näkyvät. Muistihäiriö tai Selviytymiseen liittyvä tuen 

tarve on aina prioriteetti nro 1. 

Hoidon tarve -komponentin sinisen otsikon kautta (esim. Muistihäiriö) päästään muokkaamaan hoitosuunnitelmalla jo olevien tarpeiden ja toimintojen 

tekstien sisältöä.  

Prioriteettijärjestyksen 
muokkaaminen Lisää tarve -
painikkeen kautta



Lisää tarve → Hoidon tarve -komponentin selitteen muokkaaminen
Tässä näkymässä voi muokata tarvekomponentin selitettä, päättää tarpeen tai toiminnon sekä lisätä uuden toiminnon. 

Hilkka-näkymän selkeyttämiseksi suositellaan käyttämään rivivälejä selitetekstissä. Saat tehtyä rivivälin enter-painikkeella. Rivinvaihdot näkyvät Hilkassa, 
mutta eivät Pegasoksen hoitosuunnitelma-näkymässä. Hoitosuunnitelma siirtyy Hilkkaan Pegasoksen hoidon tarpeen muokkaustilan näkymän mukaisesti.  
Kun teet muutoksia Pegasoksessa, siirtyvät ne viiveellä (noin vuorokaudessa Hilkkaan). 
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CTRL+z -näppäinyhdistelmällä tai 
ylärivin suurennuslasilla saat 
suurennettua selitekenttää. 



Päivittäiskirjaaminen
• Kuvaa asiakkaan vointia ja toimintakykyä, älä luetteloi tehtäviä esim. roskien vienti tai tiskaaminen, ellei sitä 

ole jostain perustellusta syystä tarpeen päivittäin seurata.

• Eri hoitotyön toiminnot kirjataan rakenteisesti sopivan toiminnon alle eli ei kaikkea yhteen pötköön. Tämä 
helpottaa kirjauksien tarkastelua jonkin tietyn asian osalta.

• Kuvaa:

→ mikä on asiakkaan toimintakyky kyseisessä toiminnossa

→ onko tarvinnut ohjausta vai fyysistä apua?

→ onko tehnyt toiminnon kokonaan tai jonkin osan siitä itsenäisesti?

→ onko haasteita vai sujuiko hyvin?

• Kirjaa aina mikä oli asiakkaan vointi, vaikka se ei poikkeaisikaan tavanomaisesta. Kirjaa havaintojasi, mutta 
myös mitä asiakas itse kertoo.

• Katso mitä edellinen hoitaja on kirjannut ja arvioi mahdollinen muutos – kirjaa muutos esim. kiputilanteessa/ 
haavan tilanteessa/ toimintakyvyssä

• Kirjaukset tulee lain mukaan tehdä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään viiden vuorokauden kuluttua 
palvelutapahtuman päättymisestä (Potilasasiakirja-asetus 8 §)
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Päivittäiskirjaaminen

Ei näin Vaan näin 

Vaippa vaihdettu. Vastahakoisesti lähti kehotuksesta wc:hen. Vaihtanut ohjatusti puhtaan vaipan, 
tehty alapesut koska ei saanut niitä itse olkapään kivun vuoksi tehtyä. 

Ruoka lämmitetty. Ohjattuna lämmitti pienen annoksen makaronilaatikkoa, joka maistui hyvin. 
Keskittyminen syömiseen vaikeaa, vaatii hoitajan ohjausta koko ruokailun ajan. 

Annettu lääkkeet. Irma kivulias, polvessa särkyä levossa ja etenkin seisomaan noustessa. VAS 7. 
Päivälääkkeiden lisäksi tarvittavista annettu Panadol 1 g, jonka kertoi eilen hyvin 
kipuun auttaneen. 

Haava hoidettu. Haavan hoito ohjeen mukaisesti. Eritystä Mepilexin pinta-alasta 2/3. Ei hajua. 
Haavan reunat hiukan maseroituneet. Kyretillä saatu hyvin puhdistettua 
katteesta, pohjassa granulaatiokudosta. Kivuton hoidettaessa. 

Suihkutettu. Paavo lähti mielellään suihkuun. Itsenäisesti peseytyi, selän pesussa avustettu. 
Jalkojen iho kuiva, rasvannut jalat ohjattuna. Varpaanvälit hieman hautuneet, 
laitettu niihin lampaanvillaa. Puhtaat vaatteet puki muuten itsenäisesti, 
tukisukkia ei saanut itse laitettua peukaloiden jäykkyyden vuoksi, joten tässä 
autettu. 

Roskat viety. Leila ei ole vienyt enää kahteen viikkoon itse roskia, koska ei ole uskaltanut 
mennä ulos. Viety nyt roskat yhdessä, kävely hieman epävarmaa. 

 

29.4.2022 19



Kirjaaminen kertomukselle
• Väliarvio kirjataan kertomukselle hoitotyö-näkymään otsikolla väliarvio

• Väliarvio kirjataan aina asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelman muutoksen yhteydessä ennen 
muutospyynnön tekemistä (pois lukien aikaikkunamuutokset) sekä RAI-arvioinnin yhteydessä.

• Palvelu- ja hoitosuunnitelman muutostilanteessa väliarviosta tulee käydä ilmi miten asiakkaan 
tilanne on muuttunut ja kuvata selkeästi käynteihin tehtävät muutokset. Käyntipäivät, aikaikkunat 
ja käyntien pituudet tulee eritellä niin tarkkaan, että väliarvion lukija ymmärtää mikä muuttuu ja 
miksi. Mikäli aloite käyntien muuttamiseen on tullut asiakkaalta tai omaiselta ja kotihoito on 
palvelujen tarpeesta toista mieltä, on sekin hyvä kirjata väliarvioon esim. kotihoidon huolena 
asiakkaan selviytymisestä jatkossa.

• Kertomukselle kirjataan myös lääkärin määräämät tutkimukset (ortostaattinen koe, muistitestit) 
sekä lääkärin konsultaatiota vaativat tilanteet

• Sairaanhoitajat voivat kirjata kertomukselle erilaisia hoitotoimenpiteitä, jotta ne ovat helpommin 
nähtävissä myös muissa yksiköissä.
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