
[Loppuraportti]    
 
                                                       [25.10.2019]
  

 

        Ammatillisen koulutuksen kautta mahdollisuus työelämään- hanke Projektipäällikkö Erja Mastokangas Projektiohjaaja Anna Maunula 
        Keski-Suomen Sairaskotisäätiö , Avustajatoiminta  p. 050-4314043  p. 050-3026171 
        Keskussairaalantie 40, 40630 Jyväskylä  erja.mastokangas@siskoti.fi anna-kaarin.maunula@siskoti.fi 
    

 

 

 

 

 

 

Avustajatoiminta kotiutustiimin ja kotihoidon tukena- loppuraportti 
 
 
 
  

mailto:erja.mastokangas@siskoti.fi
mailto:anna-kaarin.maunula@siskoti.fi


[Loppuraportti]    
 
                                                       [25.10.2019]
  

 

        Ammatillisen koulutuksen kautta mahdollisuus työelämään- hanke Projektipäällikkö Erja Mastokangas Projektiohjaaja Anna Maunula 
        Keski-Suomen Sairaskotisäätiö , Avustajatoiminta  p. 050-4314043  p. 050-3026171 
        Keskussairaalantie 40, 40630 Jyväskylä  erja.mastokangas@siskoti.fi anna-kaarin.maunula@siskoti.fi 
    

 

 

 

Sisällys 
 ....................................................................................................................................................... 1 

Avustajatoiminta kotiutustiimin ja kotihoidon tukena- loppuraportti .................................................. 1 

Tausta ja tavoitteet ...................................................................................................................... 3 

Projektin valmistelu, eteneminen ja aikataulu .............................................................................. 4 

Pilotin tulokset ............................................................................................................................. 6 

Asiakkaiden kokemukset pilotista ......................................................................................................... 6 

Vapaa palaute: ........................................................................................................................................ 9 

Henkilöstön kokemukset pilotista ....................................................................................................... 10 

Millaisille asiakkaille avustajien käynnit sopivat parhaiten? ........................................................... 11 

Millaista lisäarvoa avustajien käynnit toivat kotihoidolle ja asiakkaiden kotona pärjäämiselle? 12 

Vapaa palaute pilotista ......................................................................................................................... 12 

Pilotin kustannukset .................................................................................................................. 12 

Johtopäätökset ja jatkokehitys ................................................................................................... 12 

Liitteet ....................................................................................................................................... 15 

Pilotin prosessikuvaus .................................................................................................................. 15 

 
  

mailto:erja.mastokangas@siskoti.fi
mailto:anna-kaarin.maunula@siskoti.fi


[Loppuraportti]    
 
                                                       [25.10.2019]
  

 

        Ammatillisen koulutuksen kautta mahdollisuus työelämään- hanke Projektipäällikkö Erja Mastokangas Projektiohjaaja Anna Maunula 
        Keski-Suomen Sairaskotisäätiö , Avustajatoiminta  p. 050-4314043  p. 050-3026171 
        Keskussairaalantie 40, 40630 Jyväskylä  erja.mastokangas@siskoti.fi anna-kaarin.maunula@siskoti.fi 
    

 

Tausta ja tavoitteet 
 
Avustajatoiminnan pilotti käynnistettiin kahdesta lähtökohdasta:  
1) Ikäihmisten määrän kasvaessa ja palveluiden painottuessa yhä enemmän 

avopuolelle, on tarpeen löytää erilaisia ratkaisuja ikäihmisten kotona 
pärjäämisen tukemiseksi ja raskaampien palveluiden piiriin siirtymisen 
ehkäisemiseksi. 

2) Pitkäaikaistyöttömissä on paljon potentiaalia ja heidän osaamistaan tulisi 
hyödyntää aiempaa kattavammin  
  

Pilotin lähtökohtana oli siis montaa osapuolta hyödyttävä ajatus siitä, että 
pitkäaikaistyötön voisi toimia avustajana ikäihmiselle niissä tehtävissä joihin 
kotihoidolla ei riitä aika tai resurssit, ja joihin ei vaadita sosiaali ja/tai 
terveysalan koulutusta. 
 
Avustajatoiminnan pilotin tarkoituksena oli pilotoida toimintamallia jossa 
kotiutustiimi, kotikuntoutus ja palveluohjaajat hyödyntävät avustajatoiminnan 
avustajien osaamista asiakkaan kotona pärjäämisen tukemisessa. Pilotin 
aikana jokaisella tiimillä oli käytössään kolme paikkaa, joiden koordinoinnista 
he vastasivat. (Pilotin prosessikuvaus, LIITE 1) 
 
Pilottijaksot olivat tavoitteellisia jaksoja joiden tarkoituksena oli edistää 
kotihoidon uusien tai vanhojen asiakkaiden kotona pärjäämistä. Avustajat 
toteuttivat käyntejä sovitusti viikoittain joko kaksi kertaa viikossa tunnin ajan, 
tai kerran viikossa kahden tunnin ajan. Jaksot kestivät kahdesta viikosta 2,5 
kuukauteen. Käynnit sisälsivät esimerkiksi kodin siivousta, pyykinpesua, 
asiointia, ruoanlaittoa, ulkoilua, keskustelua ja/tai harjoitusohjelman 
noudattamista yhdessä asiakkaan kanssa. Käynneillä oleellista oli, ettei 
mitään tehty asiakkaan puolesta vaan hänet osallistettiin sovittuihin toimiin.  
 
Jakson jälkeen asiakkaat arvioivat avustajatoiminnan vaikuttavuutta 
lomakkeella, joka oli  
toimintaterapeuttiopiskelijan laatima kehitystyö avustajatoimintaan. Myös 
pilottiin osallistuneelle henkilöstölle lähetettiin kysely jossa pyydettiin 
arvioimaan pilotin onnistumista ja vaikuttavuutta.  
  

Pilotin tarkoitus 
 

1) Selvittää, mitä lisäarvoa avustajatoiminnan mukaan otto tuo sairaalasta 
kotiutuneiden asiakkaiden kuntoutumiseen ja arjessa selviytymiseen.  

2) Selvittää, mitä lisäarvoa avustajatoiminnan mukaan otto tuo palveluohjaajien 
asiakkaiden kotona pärjäämiseen ja arjessa selviytymiseen. 

3) Mallintaa avustajatoiminnan rooli ja toimintatavat asiakkaan 
kotiutusprosessissa sekä osana palveluohjaajien palveluvalikoimaa.  
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Tavoitteet: 
1) Kotiutustiimin ja kotikuntoutuksen sekä avustajatoiminnan väliset prosessit 

on tunnistettu ja kuvattu 
a. Pilotista on saatu käytännön kokemusta siitä mitä lisäarvoa 

avustajatoiminnan mukaan ottaminen tuo asiakkaiden 
kotiutus/kuntoutusjaksolle, millaiset asiakkaat toimintamallista hyötyy 
ja kuinka avustajatoimintaa on myös jatkossa mahdollista hyödyntää 

2) Palveluohjauksen ja avustajatoiminnan väliset prosessit on tunnistettu ja 
kuvattu 

a. Pilotista on saatu käytännön kokemusta siitä, millaiset asiakkaat 
toimintamallista hyötyy ja mitä lisäarvoa avustajatoiminnan 
mukaanotto tuo palveluohjauksen asiakkaiden kotona pärjäämiseen ja 
arjessa selviytymiseen. 

3) Mikäli pilotti ja siinä luodut toimintamallit koetaan onnistuneiksi, laaditaan 
ehdotelma siitä miten toiminta jatkossa mahdollistetaan.  

 

Projektin valmistelu, eteneminen ja aikataulu 
 

Pilotin alustava ehdotelma laadittiin avustajatoiminnassa maaliskuun alussa ja 
se esiteltiin Jyväskylän vanhuspalveluiden palvelupäällikölle 28.3.2019. 
Muutaman muutoksen jälkeen ehdotelma vietiin avustajatoiminnan 
ohjausryhmään, jossa pilotille annettiin lupa edetä sekä työllisyyspalveluiden, 
että vanhuspalveluiden osalta.  

 
Suunnittelutyön edetessä tunnistettiin että avustajatoiminnan vaikuttavuutta 
olisi hyvä pilotoida yhdessä kotiutustiimin, kotikuntoutuksen sekä 
palveluohjauksen kanssa. Tämän jälkeen pilottisuunnitelmaa päivitettiin ja se 
käytiin esittelemässä tiimeille. Samalla sovittiin kunkin tiimin edustaja 
työryhmään, jonka tehtävänä oli pilotin tarkempi suunnittelu ja toteutuksesta 
vastaaminen.  

 
Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 19.6.2019 jolloin se viimeisteli 
avustajatoiminnassa hahmotellun prosessikuvauksen (LIITE 1), ja sopi 
työnjaosta pilotin käynnistämiseen liittyen. Asiakkaille laadittiin 
informaatiolomake, sekä suostumuslomake. Ennen pilotin alkamista pyrittiin 
myös työryhmän kesken tunnistamaan erilaiset riskit ja niihin varautumiskeinot 
(LIITE 2). 

 
Väliarvioinnille ei nähty tarvetta, työryhmä viesti tarvittaessa sähköpostitse ja 
sopi tarvittavista muutoksista. Pilotti eteni pilottisuunnitelman mukaisesti, eikä 
suurille muutoksille ollut tarvetta. Pilotin edetessä kotiutustiimi jätettiin pilotista 
pois, koska sieltä ei löytynyt asiakkaita, ja näin ollen pilottipaikat jaettiin 
palveluohjauksen ja kotikuntoutuksen kesken. Pilotin puolessa välissä 
päädyttiin myös siihen, että pilottiin voidaan ottaa mukaan myös sellaisia 
asiakkaita joilla kotihoito ei käy.  
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Pilotti käynnistyi 15.7.2019 ja päättyi 30.9.2019. Pilotin päätyttyä pilottiin 
osallistuneelle henkilökunnalle lähetettiin kysely, jossa pyydettiin arvioimaan 
pilotin onnistumista ja vaikuttavuutta. Työryhmä kokoontui pilotin 
päätöspalaveriin 3.10.2019 jolloin käytiin läpi pilotin keskeisimmät tulokset ja 
jatkokehitysideat.   
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Pilotin tulokset 

 

Asiakkaiden kokemukset pilotista 
 

Pilotissa asiakkaita oli yhteensä 11, joista 4 oli miehiä ja 7 naisia. Asiakkaista 
3 tuli kotikuntoutuksen kautta ja 8 palveluohjauksen kautta. Pilotin kestot 
vaihtelivat kolmesta viikosta 2,5 kuukauteen. Asiakkaiden luona käytiin joko 
kerran viikossa jolloin käynti kesti kaksi tuntia, tai sitten kaksi kertaa viikossa 
jolloin käynti kesti tunnin. Enimmillään asiakas sai avustajatoiminnan palvelua 
18tuntia ja vähimmillään 4 tuntia.  
 
Jokaisen asiakkaan pilottijaksolle asetettiin vähintään yksi tavoite, näistä 
tyypillisin oli liikuntakyvyn kohentuminen asiakkaan kanssa ulkoilemalla tai 
jumppaohjelmaa noudattamalla. Monen asiakkaan pilottijaksolle myös 
mielialan kohentuminen asetettiin tavoitteeksi.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pilottijakson aikana valtaosa tavoitteista saavutettiin. Niiden asiakkaiden 
kohdalla joilla tavoitteet jäivät täysin tai osin saavuttamatta oli syynä liian lyhyt 
pilottijakso.    Tällöin asiakkaan liikuntakykyyn tai mielialan kohentumiseen ei 
ehditty riittävästi vaikuttamaan.  Omat haasteensa käyntien ja tavoitteiden 
toteutumiselle toivat myös asiakkaiden sairaalajaksot.  
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Pilottijakson päätyttyä asiakkaita pyydettiin arvioimaan avustajatoiminnan 
vaikuttavuutta. Kysely oli laaja ja kattoi useita eri osa-alueita. Eniten 
avustajien käynneillä oli vaikuttavuutta yksinäisyyden tunteen vähentymiseen, 
mielialan kohentumiseen ja turvallisuuden tunteeseen. Pilotin myötä 9/11 
asiakkaan turvallisuuden tunne lisääntyi, 7/11 aloitekyky parantui, 9/11 
mieliala koheni, 7/11 yksinäisyys väheni ja 7/11 elämänlaatu parani. 
Vastauksissa kyselyn laajuus näkyy suurena määränä ”ei muutosta” arvoja, 
sillä käynneillä avustajat keskittyivät asiakkaiden erilaisten tarpeiden myötä 
erilaisiin tavoitteisiin. Pilotissa ei ollut esimerkiksi yhtään asiakasta jota olisi 
avustettu päivittäisissä toimissa, mutta muutama vastaaja koki että 
omatoiminen päivittäisistä toimista suoriutuminen oli muuttunut avustajan 
käyntien myötä helpommaksi.  Kotitöistä suoriutumisessa asiakkaat myös 
kokivat avustajien käyntien vaikutuksen vähäisenä. 
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Vapaa palaute:  
 

Asiakkaiden antama vapaamuotoinen palaute oli erittäin positiivista ja pilottiin 
osallistumista pidettiin myönteisenä kokemuksena. Eräs pilotin upeimmista saavutuksista 
oli se, kun pilotin alussa asiakas kykeni kävelemään vain 90 metriä ja pilotin päätyttyä 
600metriä rivakasti. Useampi pilottiin osallistunut toi esille, että avustajan käynnit olivat 
lisänneet turvallisuuden kokemusta ja tuoneet iloa elämään. Myös avustajien 
ammattitaitoa kiiteltiin. Muutama asiakas toi kuitenkin esille että pilotti oli heidän 
kohdallaan liian lyhyt, eikä se näin ollen juurikaan asiakasta helpottanut. 
 
 ”Avustaja oli erinomainen ja tehtävänsä hallitseva.” 
 
 ”Positiivinen kokemus.” 
 
 ”Haluan että palvelu jatkuu.” 
 
 ”Iso kiitos, upeaa toimintaa. Paljon on tuonut iloa ja turvallisuutta.” 
 
 ”Turvallisuuden tunteeni on kasvanut. Ei mitään negatiivista sanottavaa.” 
 
 ”Mukava että joku käynyt kerran viikossa ja lähtenyt kanssani ulos”  
 
 ”Kaikki mennyt hyvin. Toivoisin että voisin käyntejä jatkaa” 
 

”Masennukseni on ollut niin pitkäaikaista, ettei näin lyhyellä avulla siihen voi 
saada muutosta” 
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Henkilöstön kokemukset pilotista 
 

Kysely pilotin onnistumisesta toimitettiin työryhmän jäsenille ja heitä pyydettiin 
toimittamaan kyselyä eteenpäin. Yhteistyökumppaneilta vastauksia palautui 4 ja 
avustajatoiminnasta kaikki pilottiin osallistuneet vastasivat kyselyyn. Yhteensä vastauksia 
palautui 9 kappaletta.  
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Henkilöstön kokemukset pilotista olivat erittäin positiiviset. Pilotin hyödyllisyys, 

onnistuminen, valmistelu, tiedottaminen, tavoitteiden saavuttaminen, asiakkaiden/omaisten 

antama palaute, asiakkaiden saama hyöty ja avustajien osaaminen koettiin joko hyväksi 

tai erittäin hyväksi.  

 

 

 
 
 
 

 

Millaisille asiakkaille avustajien käynnit sopivat parhaiten?  
  

Pilottiin osallistuneen henkilöstön vastauksissa korostui että avustajien käynnit 

sopivat parhaiten niille asiakkaille jotka kokevat yksinäisyyttä ja/tai 

turvattomuutta tai jotka eivät itsenäisesti kykene liikkumaan kodin ulkopuolella. 

Avustajien käynneistä koettiin olevan apua myös niissä tilanteissa, kun 

asiakkaan oma-aloitteisuus oli laskenut ja arjen toimiin tarvitsi kannustusta.  

 

Lisäksi avustajan käynnit koettiin hyödyllisemmäksi henkilöille jotka eivät ole 

vielä raskaan avun piirissä, eli joilla kotihoito ei vielä käy montaa kertaa 

päivässä ja kotona pärjää enemmänkin tukipalveluiden turvin.  Myös 

sairaalasta kotiutuvien asiakkaiden kohdalla avustajatoiminnasta nähtiin 

olevan apua.  
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Millaista lisäarvoa avustajien käynnit toivat kotihoidolle ja asiakkaiden kotona 
pärjäämiselle?  
 

Vastaajat toivat esille että avustajien käynnit toivat asiakkaille turvallisuuden 

tunnetta, tukivat kuntoutumista, helpottivat kotiutumista ja erilaisiin elämän 

muutoksiin sopeutumista sekä vähensivät yksinäisyyttä. Käynnit toivat myös 

iloa ja mielekästä tekemistä arkeen. 

 

Yksi vastaajista toi esiin sen että kotihoito tiesi huonosti pilotista vaikka 

asiasta olikin tiedotettu. 

 

Vapaa palaute pilotista 
 

Pilotti sai kiitosta siitä että yhteistyö sujui hyvin ja pilotti tuli tarpeeseen. Yksi 

vastaajista koki että asiakasmäärä jäi liian vähäiseksi suurempien 

tulosten/vaikuttavuuden saavuttamiseksi ja yksi vastaajista nosti esille että 

etenkin mielenterveyden ongelmien kanssa kamppailevien asiakkaiden 

kohdalla pilotin pituus jäi liian lyhyeksi.  

 

Pilotin kustannukset 
 

Pilotin budjetiksi oli asetettu 3000 euroa ja siitä käytettiin 1970 euroa. Pilotin 

kustannukset tulivat menetetyistä asiakasmaksuista. Kaikki pilottiin 

osallistuvat avustajat kulkivat linja-autoilla, joten erillisiä matkakorvauksia ei 

syntynyt.  

Pilotin myötä avustajatoimintaan saatiin kolme uutta asiakasta, ja muutama jäi 

asiaa miettimään. 

 

Johtopäätökset ja jatkokehitys 
 

Kaiken kaikkiaan pilotti oli onnistunut, eteni suunnitelmien mukaisesti ja 

palaute niin yhteistyökumppaneilta, asiakkailta kuin omaisiltakin oli positiivista. 

Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelut ottivat ilolla projektin vastaan ja 

yhteistyö sujui saumattomasti. Pilottijaksoilla saavutettiin valtaosin niille 

asetetut tavoitteet, ja asiakkaat hyötyivät pilotista. Myös avustajille kertyi 

pilotin myötä uudenlaista osaamista, sillä käyntien sisältö ja toteutus oli 

aiempaa toimintaa tavoitteellisempaa ja asiakkaan edistymistä tuli seurata ja 

arvioida koko jakson ajan. Avustajat pääsivät myös tekemään uudenlaista 

yhteistyötä Jyväskylän vanhuspalveluiden eri ammattilaisten kanssa. 

Tulevaisuutta ajatellen kokemus toimimisesta osana moniammatillista tiimiä, 
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on varmasti monelle avustajalle arvokas. Avustajat olivat myös läsnä 

aloituspalaverin lisäksi loppupalaverissa, jolloin he pääsivät kuulemaan 

asiakkaiden palautteen jaksosta, sekä arvion työnsä vaikuttavuudesta. Pilotin 

vaikuttavuuden arviossa haastavaa oli kuitenkin se, ettei käytössä ollut 

mittareita vaan tavoitteiden saavuttamisen arviointi perustui lähinnä asiakkaan 

omaan arvioon. Tämä näkyi vastauksissa esimerkiksi niin, että asiakas saattoi 

kokea liikuntakyvyn kohentuneen vain vähän, vaikka avustajan mukaan 

tuolilta ylösnousu ja jumppaohjeen noudattaminen oli helpottunut 

huomattavasti. Asiakkaista yksikään ei myöskään ajatellut, että liikuntakyvyn 

kohentuminen olisi vaikuttanut esimerkiksi päivittäisistä toimista 

suoriutumiseen.  

Myös suuremmassa kuvassa pilotin tavoitteet saavutettiin hyvin. Pilotin myötä 

saatiin tietoa siitä mitä lisäarvoa avustajien käynnit niin kotikuntoutuksen kuin 

palveluohjauksen asiakkaille tuovat ja millaiset asiakkaat tämän kaltaisesta 

toiminnasta hyötyvät. Tosin kotiutujien osalta otos jäi hyvin pieneksi (vain 

kaksi henkilöä). Yhteistyö avustajatoiminnan ja palveluohjauksen sekä 

kotikuntoutuksen välillä sujui hyvin, ja roolit sekä toimintamallit saatiin 

kuvattua jo ennen pilotin alkua.   

Pilotin asiakasmäärä jäi hieman suunniteltua pienemmäksi johtuen siitä että 

sopivia asiakkaita oli ajoittain haastava löytää.  Näin ollen kaikki pilottipaikat 

eivät olleet jatkuvasti käytössä. Syynä asiakasmäärän vähäisyydelle oli se, 

että pilotin alussa kotihoidon piirin ulkopuolella olevat asiakkaat oli rajattu pois 

ja se, että kotiutustiimin kautta asiakkaita ei tullut. Pilotin puolessa välissä 

ehdottomuus kotihoidosta poistettiin ja kotiutustiimin pilottipaikat siirrettiin 

palveluohjaukselle.  

Pilotin yksi tuloksista olikin se, ettei avustajatoiminnan tavoitteelliset käynnit 

sovi juuri sairaalasta kotiutuneille asiakkaille. Tämä tuli pilotin tulosten lisäksi 

ilmi kotiutustiimin antamassa vapaassa palautteessa jossa pyydettiin 

selvittämään miksi pilottiin ei löytynyt asiakkaita.  

Syyksi nostettiin mm. liian tiukat kriteerit asiakasvalinnassa 

”Sairaalasta kotiutuvat ovat heikkokuntoisia, muistisairaita ja lähes kaikilla 

kotiutujilla kotihoidon käyntejä 3 kertaa vuorokaudessa tai enemmän.”  

”Asiakkaat eivät kyenneet tekemään päätöstä avustajapilottiin osallistumisesta 

kotiutumisen yhteydessä,  halusivat rauhassa kotiutua ja kuntoutua ” 

”Asiakkaat myös usein kokivat että haluavat toipua sairaalareissusta 

rauhassa. ” 

”Kotiutustilanteessa paljon asioita huomioitavana niin hoitajalla kuin 
asiakkaalla, mikä toi haastetta avustajapilotin lanseeraamisessa.” 
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”Avustaja toiminnasta hyötyisi kotihoidossa ne asiakkaat, joilla vielä 
voimavaroja ja toimintakykyä jäljellä. Asiakkaat, joiden kotihoidon käynnit ovat 
maksimissaan 1xpv;ssä. 
Suurin hyöty ennaltaehkäisevästi siinä vaiheessa, jolloin asiakkaalle mietitään 
ensimmäisiä kertoja jotain lisäapua kotona pärjäämisen tueksi.” 
 

Vaikka pilotin asiakasmäärä jäi hieman vähäiseksi, osoitti pilotti mielestämme 

että: 

- avustajatoiminta hyödyttää asiakkaita parhaiten silloin, kun avun tarve 

kotona on vielä vähäistä ja ennaltaehkäisevällä toiminnalla on mahdollista 

siirtää raskaamman palvelun tarvetta 

- avustajatoiminnalla on paikkansa myös kotihoidon rinnalla tukipalveluna, 

sekä mahdollisesti myös palveluasumisessa 

- avustajien osaaminen oli riittävää pilotissa asetettuihin tavoitteisiin nähden 

ja avustajien osaamista olisi mahdollista hyödyntää jatkossa entistä 

laajemmin  

- avustajien osaamista kannattaa tulevaisuudessa hyödyntää myös 

lyhytaikaisissa avun tarpeissa, jotka voivat olla tavoitteellisia jaksoja 

Toimintamalli on myös helposti siirrettävissä muihin kuntiin. 
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Liitteet 
  

Pilotin prosessikuvaus 
 

Pilotin asiakkaat/pilottiin ohjautuminen 
 

- Jokaisella tiimillä (palveluohjaus, kotiutustiimi ja kotikuntoutus), on pilotin ajan käytössään 

kolme paikkaa, joiden koordinoinnista he vastaavat pilotin ajan 

- Paikan vapautuessa palveluohjaaja/kotiutustiimin hoitaja/kotikuntoutuksen fysio-

/toimintaterapeutti arvioi hyötyisikö asiakas pilottiin osallistumisesta. Asiakkaat voivat olla 

esimerkiksi sellaisia, jotka tarvitsevat apua kotiharjoitteluohjelman noudattamisessa ja/tai 

arkitoiminnoissa (siivous, pyykinpesu, asiointi, ruuanlaitto jne).  

- Mikäli asiakas koetaan pilottiin sopivaksi, annetaan hänelle pilotin asiakastiedote (LIITE 1) 

ja pyydetään kirjallinen suostumus pilottiin osallistumisesta, avustajatoiminnan 

arviointilomakkeen täytöstä ja tietojen luovuttamisesta avustajatoimintaan. Tämän lisäksi 

asiakkaan kanssa sovitaan alustavasti jakson tavoitteista.   

- Palveluohjaaja/kotiutustiimin hoitaja/kotikuntoutuksen fysio-/toimintaterapeutti on 

yhteydessä avustajatoiminnan projektihenkilöstöön joka vielä arvioi asiakkaan sopivuutta 

pilottiin. Projektihenkilöstö kerää asiakkaan tiedot esitietolomakkeelle (LIITE 2). 

o Pilottiin ei oteta asiakkaita jotka eivät ole sitoutuneita jakson tavoitteisiin, asiakkaita 

joiden kanssa ei pysty toimimaan tavoitteellisesti ja asiakkaita jotka eivät pysty 

arvioimaan omaa tilannettaan/edistymistään.  

o Pilotin asiakkaiden tulee olla kotihoidon asiakkaita, jotka pystyvät avaamaan oven 

tai luovuttamaan avaimen avustajalle pilotin ajaksi.  Kotihoidon käyntejä saa olla 

maksimissaan 3x päivässä. Ostopalvelujen asiakkaita pilottiin ei oteta. 

 

Jakson käynnistäminen 
 

- Mikäli asiakas koetaan pilottiin sopivaksi, sopii palveluohjaaja/kotiutustiimin 

hoitaja/kotikuntoutuksen fysio-/toimintaterapeutti ja avustajatoiminnan henkilökunta 

palaveriajan asiakkaan luokse. Pilotin alussa myös avustajatoiminnan projektihenkilöstöstä 

jompikumpi osallistuu aloituspalaveriin.  

- Avustajatoiminnan projektihenkilöstö ilmoittaa avustajalle palaveriajan ja välittää 

asiakkaasta saadut tiedot. 

- Palaverissa asiakkaan luona sovitaan yhdessä avustajatoiminnan tavoitteet jaksolle ja 

käydään läpi tehtävät joilla tavoitteisiin päästään.  Samalla sovitaan jakson pituus, 

mahdollisen väliarvioinnin tarve sekä vastuutyöntekijä. Jakson pituus voi olla kahdesta 

viikosta 2,5 kuukauteen ja käyntejä asiakkaan luokse tehdään joko yksi kahden tunnin 

käynti tai kaksi tunnin käyntiä viikossa. 

o Jos asiakas tulee pilottiin kotikuntoutuksen kautta, tekee kotikuntoutuksen 

fysioterapeutti/toimintaterapeutti asiakkaalle fyysistä toimintakykyä mittaavan 

alkukartoituksen ja ohjaa avustajaa mahdollisen kotiharjoitteluohjelman 

noudattamisessa.  
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- Ennen palaveria vastuutyöntekijä selvittää mihin kellon aikoihin kotihoito asiakkaan luona 

käy, jotta päällekkäisyyksiä ei synny pilotin aikana. 

- Mikäli asiakas luovuttaa avustajalle avaimen, tehdään tästä kirjallinen sopimus kahtena 

kappaleena (toinen avustajatoimintaan, toinen asiakkaalle.) 

- Pilotin asiakkaille tehdään palvelusuunnitelma pilotin ajaksi kahtena kappaleena (yksi 

asiakkaalle toinen avustajatoimintaan). (LIITE 3 ) 

Jakson toteutus ja viestintä 
 

- Palvelut käynnistetään ja niitä toteutetaan sovitusti ja sairaustapauksissa avustajalle 
pyritään järjestämään tuuraaja.  

- Jokaisen käynnin jälkeen avustaja kirjaa seurantalomakkeelle mitä käynnillä on tehty ja 
ottaa siihen asiakkaan allekirjoituksen.  

- Yli kuukauden mittaisissa jaksoissa avustajat ottavat palvelusuunnitelmassa nimettyyn 
asiakkaan vastuutyöntekijään yhteyttä kahden viikon välein ja kertovat jakson sujumisesta. 
Samalla arvioidaan yhdessä tuleeko jakson suhteen tehdä muutoksia. Mikäli huomataan 
että asiakkaan jaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu suunniteltua aiemmin, voidaan 
jakso lopettaa.  

- Asiakkaan voinnin muutoksista avustajat ottavat yhteyttä suoraan kotihoitoon.  
- Mikäli palveluohjaajilla, kotikuntoutuksen henkilökunnalla tai kotiutustiimillä/kotihoidolla 

tulee tiedotettavaa avustajille, ovat he yhteydessä puhelimitse projektihenkilöstöön joka 
välittää tiedon avustajille 

- Asiakkaan vastuutyöntekijä vastaa siitä että sovitut ja oleelliset asiat tulevat kirjattua koko 

pilotin ajan. Avustajilla ei ole käytössään asiakastietojärjestelmää joten käyntejä ei kirjata 

muualle kuin käyntien seurantalomakkeelle (LIITE 4).  

Jakson päättäminen 
 

- Jakson päättyessä asiakkaan luokse järjestetään loppuarvio johon osallistuu asiakas, 
avustaja, vastuutyöntekijä ja ainakin pilotin alussa jompikumpi projektityöntekijöistä.  

- Avustajat täyttävät asiakkaan kanssa avustajatoiminnan arviointilomakkeen (LIITE 5) jolla 
arvioidaan avustajatoiminnan vaikuttavuutta.  

- Mikäli asiakas on kotikuntoutuksen asiakas, tekee fysioterapeutti/toimintaterapeutti 
aloituspalaverissa tehdyn toimintakyky mittauksen asiakkaan kanssa uudelleen.  

- Avustaja toimittaa palvelusuunnitelman ja itsearviointilomakkeen toimistolle. Materiaali 
hyödynnetään loppuraportissa, jonka jälkeen lomakkeet tuhotaan.  

- Jakson päätyttyä asiakkaalla on mahdollisuus ostaa palvelua avustajatoiminnasta 
omakustanteisesti 

   
   

- Pilotin päätyttyä avustajatoiminta lähettää pilottiin osallistuneelle henkilöstölle kyselyn. 
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            LIITE 1 Kuva asiakastiedotteesta 
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     LIITE 2 Kuva esitietolomakkeesta 
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                          LIITE 3 Kuva palvelusopimuksesta 
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LIITE 4 Kuva työajanseuranta lomakkeesta
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                                                                       LIITE 5 Kuva avustajatoiminnan arviointilomakkeesta 
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LIITE 2 Riskien hallinta avustajatoiminnan pilotissa  

 
Pilotin riskit analysoidaan pilotin alkaessa ja koko pilotin ajan. Riskeihin varaudutaan suunnittelemalla ennakoivat toimenpiteet. Taulukkoa 
päivitetään ja täydennetään tarpeen mukaan.   

Riski Syyt Seuraukset Todennäköisyys 
(1 pieni-5 suuri)  
 

Vaikuttavuus 
(1 pieni- 5 
suuri) 

Ennakoivat toimenpiteet 

Tieto ei kulje - ei tiedetä 
mitä /milloin 
tulee viestiä 

- ei tiedetä 
mihin viestiä 

- asiakas turvallisuus 
vaarantuu 

- käynneissä 
päällekkäisyyttä 

- avustajien 
turvallisuus 
vaarantuu 

4 5 - prosessikuvauksessa on kuvattu 
tiedottaminen 

- Aloituspalaverissa avustaja saa 
kotihoidon ja vastuutyöntekijän 
numeron ja vastuutyöntekijä 
avustajan numeron. Vastuutyöntekijä 
kirjaa avustajan numeron kotihoidolle 
tiedoksi 

- kirjaamisvastuut on kuvattu 
prosessikuvauksessa 

- Vastuutyöntekijä arvioi mitä tietoa 
asiakkaasta tulee avustajalle antaa 
jotta asiakkaan, muiden asiakkaiden 
tai avustajan turvallisuus ei vaarannu 
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Avustajien 
osaaminen 
 
 

- avustajilla ei 
ole sosiaali- 
tai 
terveysalan 
koulutusta  

- asiakasturvallisuus 
voi vaarantua  

3 5 - Projektihenkilöstö arvioi jokaisen 
asiakkaan kohdalla, soveltuvatko he 
pilottiin ja riittääkö avustajien 
osaaminen suunniteltuihin tehtäviin 

- Avustajien toimenkuvat on kuvattu 
tarkkaan. Avustajat eivät tee 
kotihoidolle kuuluvia työtehtäviä ja 
mikäli avustajat toteuttavat 
kotiharjoitteluohjelmaa, käydään 
liikkeet avustajien kanssa läpi 

Asiakkaita ei 
valikoidu 
pilottiin 

-  Pilotin 
aikana 
todetaan, 
että kriteerit 
ja tiimeistä 
ohjautuvat 
asiakkaat 
eivät kohtaa 

- pilotti ei toteudu 
suunnitellusti ja/tai 
se jää vajaaksi 

3 4 - Mukautetaan tarvittaessa kriteereitä. 
Muutetaan tarvittaessa tiimejä, joista 
asiakkaita ohjautuu. 
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