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TYÖSKENTELY KOTIHOIDOSSA?
• Ikääntyneiden hoidon painopiste kotihoitoon-> lisää asiakkaita. 

• Tavoitteena kotihoidolla turvata asiakkaan kotona asuminen

• tuki päivittäisiin toimintoihin

• avustaminen

• ohjaus

• hygienia 

• lääkehoito

• ravitsemus

• aktivointi   

• Kotihoito; tulee pystyä vastaamaan lisääntyneisiin asiakasmääriin ja 
asiakkaiden tarpeisiin. Työskentely tehokasta, ergonomista sekä työ-, 
että potilasturvallisuusnäkökohdat huomioon ottavaa?              

• Hoitaja; asiakkaan voimavarojen tunnistaminen, asiakkaan aktivointi 
(toimintakyky, kodin tilat, apuvälineet, ergonomia, esteettömyys )

• Toiminnanohjausjärjestelmä, välitön asiakastyöaika
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TYÖ- JA POTILASTURVALLINEN TYÖSKENTELY 
KOTIHOIDOSSA?

• Hoitajilla paljon tuki- ja liikuntaelinperäisiä vaivoja 

• Yksin työskentelyä kylvettäen, siirtäen ja jopa nostaen asiakkaita 
ilman apuvälineitä. 

• Kotona tapahtuva työ haasteellista, vähemmän ennakoitavissa 
olevaa kotien rakenteiden, kalusteiden sijoittelun & tilojen 
puutteen vuoksi. 

• Tilojen haasteet suhteessa asiakkaan toimintakykyyn

• Hoitajilla usein pakotettu pitkäkestoinen eteenpäin kumarrus esim. 
liian matalien sänkyjen vuoksi, wc-tilojen ahtauden vuoksi 

• Kiertoasentoja esimerkiksi hygieniapesuissa, suihkutustilanteissa 
sekä siirtotilanteissa



KOTIHOITOTYÖN
HAASTEET
HOITAJIEN

KOKEMANA
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TYÖ- JA POTILASTURVALLINEN TYÖSKENTELY KOTIHOIDOSSA?

• Kotihoidon kuormitustekijöitä;

• Kodin tilojen ahtaus

• Vuodesiirrot

• Hygieniahoidot

• Suihkutustilanteet

• Toistoliikkeet

• Asiakkaan siirtäminen, avustaminen 
makuulta istumaan, istumasta 
seisomaan tai matalana siirtäminen, 
kävelyttäminen

->apuvälineiden puute, tilojen ahtaus

• Turnerin tmv. nousutuen käyttö, 
henkilönostimen käyttö (lattiapinta)
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• Ahtaat tilat

• Fyysisesti raskaat avustustilanteet, nostot

• Painavat asiakkaat-avustustilanteet

• Apuvälineiden puute

• Sähkösäätöisten sänkyjen puute

• Kynnykset

• Pimeys, hämäryys

• Liukkaus

• Ajankäyttö



KOTIHOITOTYÖN
HAASTEET

ESIMIESTEN
NÄKÖKULMASTA



• Avustamisen haasteet (painava asiakas, toimintakyvyn lasku, kognitio)

• Tiedon puute, asiantuntijuuden puute (mistä apuvälineitä, miten avustetaan jne.)

• Tule-vaivat hoitajilla; käsien, selän, olkapäiden vaivat ja ongelmat

• Loukkaantumiset avustustilanteessa, sairauspoissaolot

• Yksintyöskentelyn haasteet, ajankäyttö

• Resursointi

• Nostaminen, vuodesiirrot & siirtotilanteet.

• Asiakkaiden hoitoisuus 

• Ahtaat tilat kodeissa

• Apuvälineiden puute
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KEHITYSEHDOTUKSET

Vaikuttamismahdollisuudet

Organisaation ergonomisten 
työkäytänteiden 

kehittäminen

Vaikuttamismahdollisuudet

Parityöskentely + työjärjestelyt
Työterveyshuollon keinot
Moniammatillisten arviointien mahdollistaminen, Kotihoidon fysioterapeutin 
resursointi,
Ergonomiakoulutukset
Investoinnit apuvälineisiin, (liukusiirtimet,siirtovyöt,stand-up nostin, 
liukumateriaalit, liukuesteet) Ennaltaehkäisy; ilmainen tyky-liikunta

• Moniammatillisuus; työparityöskentely, kotihoidon Ft & TT, 
hoitoneuvottelut moniammatillisesti

• Ennakointi kotiutustilanteessa
• Yhteistyö apuvälinelainaamon kanssa-> kuntoutustyöryhmäkäsittelyt 

(sähkösänky, henkilönostimet)tarpeen mukaan

Tiedon lisääminen; Johdon sitoutuminen Moniammatillisuus, 
resurssointi
Koulutusten mahdollistaminen 
Sovittu toimintamalli- Systemaattiset ergonomiakoulutukset. 
(Mutta myös; Koulutussuunnitelmissa ergonomiaosuus, ei 
systemaattista, yksittäiset tilanteet työfysioterapeutin avulla )



KEHITYSEHDOTUKSET (HOITAJAT)
• Parityöskentelymahdollisuus nähtiin usein ratkaisuna

• Ergonomiakoulutus, ergonomiainfot

• Yksilöohjaus siirtotilanteissa, moniammatillinen arviointi

Ergonomiset 
interventiot. 

• Tarvitaan ohjausta ja koulutusta apuvälineiden käyttöön

• Apuvälineen tarpeen perustelu (asiakkaan aktivointi & 
omatoimisuuden ylläpito/tukeminen VAI hoitajan ergonomisten 
työskentelymahdollisuuksien parantuminen? ) Moniammatillisuus.

Hoitajien apuvälineiden 
saatavuus ja käyttö 

• Toimintakykyperusteista, perusteltua. Itsemääräämisoikeus?->Lait! 

• Aktivoivaa

• Dokumentoitua -> Yhtenäistä

Kotihoidon asiakkaiden 
apuvälineet 

• Informointi, avustaminen

• Omaisten ohjaaminen

• Turvallisuustekijöiden huomiointi

Esteettömyyden 
toteuttaminen 



MUUTOS
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Työ-, & 
Potilasturvallinen 

toiminta

* Kotihoitotyötä ohjaavat 
lait ja asetukset

Apuvälineet

Tarve

Perustelu

Hankinta?

Vaikuttavuus

Ergonomiset 
työskentelytaidot

Ohjauksen tarve
Koulutus

Moniammatillisuus

Kodin riskit?

Esteettömyyden 
toteuttaminen

Toimintakykyperuste

Asiakkaan 
toimintakyky?

Arviointi

Tukeminen

Aktivointi

Valtioneuvoston asetus 
työpaikkojen turvallisuus 
ja terveysvaatimuksista 
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2001/1383
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980/2012

Valtioneuvoston 
asetus nuorille 

työntekijöille erityisen 
haitallisista töistä



KOTIHOIDON 
CHECK
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KOTIHOIDON CHECK

• CHECK- arviointimenetelmä siirtotilanteiden-, apuvälinetarpeen sekä riskien arviointiin & toimintasuunnitelman 
tekemiseen kotihoidossa; vrt. Respectan CHECK osastoympäristöön.

• Työkalun avulla toimenpide-ehdotukset havaittujen tilanteiden ratkaisemiseksi

• Mobiili on jo käytössä; jatkossa kotihoidon puhelimiin CHECK-appi arvioinnin tueksi (vrt. lääkehoito, mobiilikirjaus , 
lääkkeen tunnistus jne.)

• Oikein kohdennetulla koulutuksella ja potilassiirtoapuvälineiden käytöllä voidaan vähentää potilassiirtotilanteiden 
aiheuttamia riskejä hoitajien tuki- ja liikuntaelimistöön. 

• Siirtotilanteet turvallisiksi, asiakasta aktivoiviksi

• Kodin esteettömyys?
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KOTIHOIDON CHECK

Arvioitavat osa-alueet;

• KOTIHOIDON APUVÄLINEET

• Kotihoidossa välittömästi saatavilla olevia apuvälineitä

• ASIAKKAAN TOIMINTAKYKY

• ASIAKKAALLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT APUVÄLINEET

• KODIN TILAT, ESTEETTÖMYYS

• TOIMENPITEET
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KOTIHOIDON CHECK

Siirtymis-,/avustamistilanteiden arviointi

• ASIAKKAAN KÄVELYN TUKEMINEN/KÄVELYTTÄMINEN

• ASIAKKAAN AVUSTAMINEN MAKUULTA VUOTEENREUNALLE ISTUMAAN

• VUODE-PYÖRÄTUOLISIIRROT

• WC SIIRTYMISET/AVUSTAMISET

• VUODESIIRROT

• Hoitajan fyysisen kuormittumisen arviointi. (Kuormittavuus merkitään asteikolla 1-10)

• Riskitekijöiden aiheuttamat seuraukset hoitajalle ( 3 portainen arviointi)

• Kuinka todennäköistä on, että siirtotilanteesta muodostuu työntekijälle vaarallinen tai haitallinen tapahtuma? (3 portainen arviointi)

• Kuinka hyvin asiakkaan jäljellä olevat voimavarat osataan hyödyntää kävelyä avustettaessa?  (3 portainen arviointi)

• Arvio apuvälineiden käytöstä ja käytön osaamisesta kyseisessä siirtotilanteessa (kuvat apuvälineistä & arvio asteikolla 1-10)

• Kuinka monta hoitajaa tässä siirtotilanteessa yleensä tarvitaan?

• Mikä  on haastavinta avustettaessa asiakasta kyseisessä siirtotilanteessa

• Mitä siirtämisen apuvälineitä käytätetään? (kuvat)

• TOIMENPIDESUOSITUKSET YHTEENVETONA
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TIETOA ESIMIEHILLE
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•Kuormitustekijöiden esille tuominen ja 
niihin vaikuttaminen

•Tules- sairauslomien väheneminen

•Hoitajan ergonomian apuvälineet

•Miksi/mistä?

•Perustelu lainsäädännöstä & 
tutkimuksista (ergonomiainterventiot)

•Asiakas keskiössä, aktivointi & 
toimintakykyperusteinen arvio

•Kirjaukset, ajankäyttö asiakkaalla, resurssit

•Budjetointi; jatkuvaa arviointia tarpeeseen. 
Kuka tekee?

•Koulutus 
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TIETOA
TYÖNTEKIJÖILLE
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•Tietoa ja tukea toimintakyvyn ja apuvälinetarpeen arviointiin

• Riskien kartoitus & minimointi -> tiedonkulku

• Hoitajan ergonomian apuvälineet

• Ergonomiset työskentelytaidot

•Apuvälinetarpeen arviointi, kartoitus, moniammatillinen 
työskentely

• Lainsäädäntö; ilmoitus/tiedoksiantovelvollisuus

• Ei nostopakkoa! vrt. “no lift policy” (->toimenpiteet)

•Asiakkaiden aktivointi & omatoimisuuden lisääntyminen

•Työturvallisuus & potilasturvallisuusnäkökohdat huomioon                                             
ottavaa työskentelyä asiakkaan toimintakykyä tukien.  



LOPUKSI

• Kotihoidossa paljon työtä kuormitustekijöiden 
esille nostamiseksi ja ergonomian ja 
apuvälineiden merkityksen korostamiseksi. 

• Vielä poisoppimista, kehittämisen tarvetta (vrt. 
työvälineenä hoitajan kroppa)

• Organisaatiotasolta saakka ohjautuva
ergonomiakoulutusten mahdollistaminen tärkeää
kuormitustekijöiden vähentämiseksi. Hoitajan
ergonomian apuvälineet. Kotihoidon asiakkaiden
apuvälineprosessin selkeyttäminen

• Apuvälineisiin investointi ja saatavuuden
varmistaminen vähentävät työn riskejä. 
Asiantuntijuus tärkeää.
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• Lainsäädännön tuntemus lisää
mahdollisuuksia apuvälineiden
saatavuuden perusteluun.

• Yhtenäisiä linjauksia toimenpiteiden
suunnitelmalliseen eteenpäinviemiseen
tarvitaan. 

• Kotihoidon CHECK- pilottityökalu koettiin
hyvänä arviointia ohjaavana työkaluna
toimintakyvyn, kodin esteettömyyden
arviointiin.  Yhteenvedosta sekä kuvista
työkalussa saatiin uutta tietoa, oppimisen
työkalu
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