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Liite 3: Sosiaalisten tarpeiden huomioiminen kotihoidossa -työkirja vastuuhoitajalle
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Turvallisuus
Yhteenkuuluvuus
Kunnioitus
Itsensä toteuttaminen
SOSIAALISET TARPEET [1] 
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Kotihoidon lähtökohtana on ikääntyneiden
asiakkaiden terveyden ja elämänlaadun
edistäminen. Tällä vastuuhoitajan työkirjalla
pyritään kotihoidon palvelun laadun
parantamiseen ja hoidon vaikuttavuuden
tehostamiseen. Olennaisen tärkeää on
mahdollistaa ikäihmisten osallisuus ja tunnistaa
asiakkaiden muuttuvat tarpeet. Ikääntymiseen
liittyvät yleiset piirteet on tunnistettava, mutta
samalla on muistettava yksilöllisyys.

Ikääntyneen asiakkaan sosiaalisen hyvinvoinnin
tukeminen johtaa parempaan fysiologiseen ja
psyykkiseen terveyteen, johonkin kuulumisen
tunteeseen, oman arvon tunteen vahvistumiseen
ja turvallisuuden tunteeseen. Sosiaaliset tarpeet
eivät poistu ihmisen vanhetessa, vaikka
ihmissuhteiden määrä usein vähenee. [2]

 

Johdanto

Sosiaalinen hyvinvointi
vaikuttaa fysiologisten ja

psykologisten mekanismien
kautta terveyteen ja

kokonaishyvinvointiin.
Sosiaalisen tuen, verkoston ja

osallisuuden merkityksestä
hyvinvoinnin ja terveyden

ylläpitäjänä ja edistäjänä on
paljon tutkittua näyttöä. [3]
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having.
ASIAKASTYÖN RESURSSIT

loving.
ASIAKKAAN KOHTAAMINEN
SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ 

being.
OMA TOIMIJUUS
OSALLISUUS
AUTONOMIA 
PYSTYVYYS

Hyvinvoinnin
ulottuvuudet

Hyvinvointi on tila, jossa
ihmisillä on mahdollisuus

saada tarpeensa
tyydytetyksi.

 
Erik Allardtin [4]

hyvinvointiteorian
mukaan hyvinvointia

voidaan tarkastella
kolmen

perusulottuvuuden avulla:
aineelliset resurssit

(having), yhteisyyssuhteet
(loving) ja itsensä

toteuttaminen (being).
Hyvinvointi on toisaalta
tarpeiden tyydytystä ja
toisaalta kokemuksia ja

tunteita.
 

Tässä julkaisussa
pyritään tuomaan esiin

keinoja huomioida ja
edesauttaa tyydyttämään

asiakastyössä hyvän
elämän perustarpeita.
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Hyvä asiakastyö syntyy
asiakkaan tarpeiden
tuntemisesta ja
luottamuksellisesta
asiakassuhteesta:
vastuuhoitajan tulee tietää,
mitä hänen asiakkaansa
tarvitsee ja miten hän toivoo
itseään autettavan.

Saako
asiakkaani
riittävästi apua
ja tukea?
Tarvitseeko
hän
lisäpalveluita?

having.
ASIAKASTYÖN RESURSSIT
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Palvelutarpeen arviointi

having.
ASIAKASTYÖN RESURSSIT

Tarvitseeko asiakkaani? 
·kotihoitoa
·kotona asumisen
tukipalveluita
·apuvälineitä
·asunnon muutostöitä
·asumispalveluita
·omaishoidontukea
·toimeentulotukea
·kuljetuspalveluita

Asiakkaan tilanteen tunteva työntekijä
voi tuoda esiin arvokkaita huomiota arjen tilanteista ja
tuen tarpeesta.

Vastuuhoitajan tehtävänä on seurata yhdessä asiakkaan
ja hänen läheistensä tai mahdollisen edunvalvojan kanssa, 
miten asiakkaan palvelusuunnitelma toteutuu.
 
Arjessa tärkeää on kiinnittää huomiota
syntyykö palvelutarpeeseen muutoksia.
Vastuuhoitaja on tarpeen vaatiessa yhteydessä
palveluntuottajiin, viranomaisiin sekä asiakkaan läheisiin. [5] 

Millaista tukea asiakkaasi tarvitsee nyt ja
tulevaisuudessa?
Onko asiakkaasi tyytyväinen nykyiseen
tukeen?
Onko tuki tarkoituksenmukaista ja
riittävää?
Miten asiakkaasi haluaa tuen
järjestettävän?
Mitkä ovat asiakkaasi ja hänen läheistensä
voimavarat ja miten niitä tuetaan?
Mitä muutoksia tulevaisuus tuo tullessaan
ja mitä tukea asiakkaasi uskoo tarvitsensa
jatkossa?
Minkälaiset omat/läheisten resurssit ovat
tuen ja palveluiden hankkimisessa?
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Mikä kohtaamisessa on
tärkeää? loving.

 KOHTAAMINEN

Kunnioitan asiakkaan
itsemääräämisoikeutta, omaa
tilaa ja kotia. 

Kuuntelen aidosti ja olen
läsnä. En oleta tietäväni
asiakkaan toiveita
"paremmin, kuin asiakas". 

Kohtaan asiakkaan omana
itsenä.

Kuuntelen ja kunnioitan
hänen mielipiteitään. 

Olen avoin, rehellinen ja
oikeudenmukainen.

luottamusta molemmin puolin,
positiivista asennetta,
kunnioitusta,
vastuunottoa omasta toiminnasta,
ammatillisuutta, 
avoimuutta,
hyvät vuorovaikutustaidot,
riittävästi aikaa ja työvuorosuunnittelua,

Kiireetöntä keskustelua ja jutustelua.

Asiakassuhteen rakentamiseen tarvitaan 

 jotta voin käydä omalla asiakkaallani tarpeeksi usein

TYÖNTEKIJÖIDEN AJATUKSIA 2021.

Pyrin toteuttamaan asiakkaan
toiveita mahdollisuuksien mukaan
joustavasti.

Olen hyvä kuuntelija.
Asiakkaan toiveiden
huomioonottaminen vaatii tilanteiden
ennakointia, joustavuutta ja
järjestelyä.

Pyrin saamaan asiakkaalle riittävästi
aikaa kalenteriin/työpäivään.
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Sosiaalinen
toimintakyky
Sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueita
on mm. sosiaaliset vuorovaikutustaidot,
kokemus yhteisöön kuulumisesta,
luottamus yhteisön tukeen,
roolien vaatimuksesta selviäminen
ja yhteiskunnassa toimiminen [6]

Sosiaalinen tuki on tekoja, joka saa
asiakkaan kokemaan, että hänestä
välitetään, häntä rakastetaan ja
arvostetaan.

Vastuuhoitajana voit pohtia, miten asiakkaan
merkityksellisyyden tunnetta voi tukea.

Yhdessä voitte tutkia rooleja suhteessa lapsiin,
lapsenlapsiin tai muihin läheisiin. 

Sosiaalisen ympäristön rikkautta ja sen
mahdollisuuksia ylläpitämällä voit tukea asiakkaan
suhteita
läheisverkostoon, sukulaisiin ja ystäviin.

Sosiaalista toimintakykyä tukemassa 
ovat myös esimerkiksi
kunnan päivätoiminta, kerhot, harrastuspiirit,
vapaaehtoisjärjestöt, ystävätoiminta
ja seurakunnan toiminta.

loving.
SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ 
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loving.
SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ 

naapurit,
tuttavat, muut
läheiset

ammattilaiset,
työntekijät

perheenjäsenet

sukulaiset

ystävät

asiakas

Sosiaalinen verkostokartta
Merkitkää oheiseen kuvioon asiakkaallesi tärkeät
ihmiset.
Samalla voitte miettiä, kuka on asiakkaallesi
erityisen merkityksekäs ihminen ja keneltä hän saa
tukea ja voimaa.
Voitte myös pohtia, onko verkostoissa energiaa
vieviä ihmissuhteita.
Miten positiivisia suhteita voisi tukea?
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Kuka
minä
olen?

loving.
ASIAKKAAN KOHTAAMINEN 

Jotta asiakas voidaan kokonaisvaltaisesti
tunnistaa ja tunnustaa hänen ainutlaatuinen
elämänsä on asiakkaaseen tutustuttava.
Asiakkaalle merkityksellisistä asioista
puhuminen on hyvän kohtaamisen ydin ja
viestittää, että hänestä välitetään ja että hän
on merkityksellinen.

Asiakkaalle itselleen merkityksellisien
asioiden pohtiminen voi tuoda näkyville
tärkeitä elämän voimavaroja.

Kysymyksistä voi poimia vinkkejä
muistelutyöhön, keskustelunavauksiin,
ajatuksia toimeliaisuuden ja
aktiivisuuden lisäämiseen sekä
jokapäiväisen elämän
monipuolistamiseen.

Keskusteluiden kirjaaminen ei ole
välttämätöntä, mutta merkinnöistä voi olla
hyötyä myöhemmissä tilanteissa tai
esimerkiksi vastuuhoitajan vaihtuessa.
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Millaisessa perheessä kasvoit? 
Onko sinulla sisaruksia?

Missä vietit lapsuutesi?
 

Mitä olet opiskellut?
Olitko hyvä koulussa ja
piditkö opiskelussa?

Mikä on ammattisi?
Mitä olet tehnyt työksesi?

Millainen perhe sinulla on?
Millainen puoliso sinulla on tai oli?

Mikä oli toiveammattisi
lapsena?

Millainen lapsi olit?

Millainen nuori olit?

Missä olet asunut aikuisena?

Elämänpolku

Mitä asioita muistelet mielelläsi?

Paras asia tai tapahtuma elämässäsi?

Elämäsi tärkeimmät ihmiset?

loving.
ASIAKKAAN KOHTAAMINEN
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Elämä tässä ja nyt

Mistä asioista nautit?

Mistä asiasta itsessäsi olet ylpeä?

Missä asioissa olet hyvä? 

Mitkä asiat tuovat turvaa sinulle?

Mistä asioista olet huolissasi?

Mikä surettaa?

Kun olet huolissasi tai surullinen, mikä lohduttaa?

Mikä sinulle antaa toivoa?

Milloin koet itsesi vahvaksi?

Mitkä ovat parhaat ominaisuutesi muiden mielestä?

Mitkä ovat parhaat luonteenpiirteesi?

Mistä haaveilet?

Mitä mielenkiinnon kohteita sinulla on?
Mikä on rakkain harrastuksesi?

Mikä on päiväsi kohokohta?

Mistä olet kiitollinen?

Huomaatko pieniä, hyviä asioita?

Miten osoitat arvostustasi itseäsi
ja muita kohtaan?

loving.
ASIAKKAAN KOHTAAMINEN 
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Fyysisyys on osa
sosiaalista

hyvinvointia
Fyysisyys on mitä suurimassa määrin
sosiaalista ja yhteiskunnallista. Sen
luovuttaminen vain lääketieteelle ja
sairaanhoidolle sulkee pois ison määrän
kohtaamisia ja mahdollisuuksia. [7] 
Fyysisten harjoitusten yhteydessä
kunnioittava kosketus voi tyynnyttää,
sytyttää kehollista toivoa ja antaa
eheyttävän kokemuksen muuttuvasta
kehonkuvasta. [8]

 liikuntaa rajoittavien tekijöiden
minimointi
tarpeettoman vuodelevon ja
’yliauttamisen’ välttäminen
 lääkelistan jatkuva ja kriittinen
arviointi
vanhojen rutiinien kyseenalaistaminen
ja uusien mallien omaksuminen. [9] 

Ehkäistäkseen toimintakyvyn
heikkenemistä vastuuhoitaja voi kiinnittää
huomiota seuraaviin asioihin:

being.
OMA TOIMIJUUS
OSALLISUUS
AUTONOMIA 
PYSTYVYYS

Ulos!
Ulkoilu on jokaisen perusoikeus. Se on paitsi

hyötyliikuntaa, myös nautinto.  Laadukkaaseen kotihoitoon
kuuluu mahdollisuus ulkoilla. On tärkeää, että ulkoilu on

kirjattu asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja että
vastuuhoitaja seuraa sen toteutumista säännöllisesti.
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being.
OMA TOIMIJUUS
OSALLISUUS
AUTONOMIA 
PYSTYVYYS

halaa suurta
puuta.
VIE KÄSIÄ TAAKSE
AVATEN RINTAKEHÄÄ.
HALAA ETEENPÄIN JA
ANNA YLÄSELÄN
PYÖRISTYÄ JA VENYÄ.

nappaa
omenia.
KUROTA KÄSIÄ
VUOROTELLEN
KORKEALLE.
ANNA KATSEEN
SEURATA JA VENYTÄ
KYLKIÄ JA LAPOJA.

poimi
mustikoita.
KUROTA PITKÄLLE
MAAHAN JA VENYTÄ
KÄSIVARTTA JA
KYLKEÄ.

kahlaa
kaislikkoon.
NOSTA VUOROPUOLIN
POLVIA JA KUROTA
KYYNÄRPÄÄÄTÄ KOHTI
POLVEA.
RUTISTA VATSALLA JA
ANNA RANGAN
KIERTYÄ.

souda
saareen.
SOUDA VOIMAKKAIN
VEDOIN,
ANNA YLÄSELÄN
PYÖRISTYÄ, KUN VIET
KÄDET ETEEN JA
NIPISTÄ LAPALUITA
YHTEEN, KUN VEDÄT
KÄDET TAAKSE.

rantasauna.
ISTU LAUTEIDEN
LÄMMÖSSÄ JA OJENNA
JALKASI. NOSTA
JALKOJA
VUORONPERÄÄN JA
VENYTÄ NILKKAAN
PITUUTTA.
KOKEILE, ONNISTUUKO
MOLEMPIEN JALKOJEN
NOSTO YHTÄAIKAA.

saunasta
uimaan.
TEE UINTILIIKKEITÄ;
MUUTAMA RIVAKKA
RINTAUINTILIIKE JA
MUUTAMA VETO
VAPAATA.

vedä syvään
henkeä, halaa
itseäsi.
ISTU VIELÄ HETKI,
RENTOUDU JA NAUTI
KESÄPÄIVÄN
LÄMPIMÄSTÄ
RAUKEUDESTA.

Keho ja mieli
Mielikuvajumpalla voi helliä kehoa
ja mieltä. Yksinkertaisia liikkeitä

voi tehdä istuen tai seisten ja
toistoja sopivasti asiakkaan

voimien mukaan.
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Henkinen toimintakyky

Ikääntyessä hengellinen tila voi aktivoitua
tai korostua. Kuolemaan ja eletyn elämän
merkityksellisyyteen liittyvät kysymykset
saattavat nousta esiin. Henkisyydestä
keskusteleminen ja sen salliminen lisää
vanhuksen sisäistä voimaa, joka tuo hänen
elämälleen sisältöä ja tarkoituksen,
elämäntahtoa ja toivoa. [10] 

Mikä
kaiken

tarkoitus
oli?

Tasapainoinen elämä edellyttää
henkisten tarpeiden huomioon
ottamista ja tyydyttämistä siihen
katsomatta, mihin uskontokuntaan
asiakas kuuluu tai kuuluuko
mihinkään.

Henkinen toimintakyky on uskoa ja
luottamusta toisiin ihmisiin,
Jumalaan tai omaksuttuihin
arvoihin. Siihen kuuluu
elämänkatsomus, arvot, aatteet ja
uskonnollisuus.

being.
OMA TOIMIJUUS
OSALLISUUS
AUTONOMIA 
PYSTYVYYS
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Vastuuhoitaja voi:
Mahdollistaa pyhiin toimituksiin

osallistumisen tai rukoilla asiakkaan kanssa.

Kysyä miten asiakas toivoisi yhteyden

seurakuntaan/rituaaleihin säilyvän.

Mahdollistaa arkisten asioiden yhteydessä

tilaisuuden käsitellä hengellisiä asioita.

Pohtia yhdessä asiakkaan kanssa

elämänkulkua, merkityksellisyyttä ja

vanhuksen suhdetta henkisiin arvoihin.

Huomioida, että sairastuminen ja

hengellinen hätä kulkevat usein rinnakkain. 

Mahdollistaa olemassaoloon ja kuolemaan

liittyvä epätietoisuus  ja kertoa, että vaikka

vastauksia ei ole, niin kysymyksille on tilaa.

 
 

Se, mistä
pitää vaieta
sitoo
ajatuksia ja
voimavaroja.

being.
OMA TOIMIJUUS
OSALLISUUS
AUTONOMIA 
PYSTYVYYS

73



Ikääntyneiden kanssa kuljetaan usein elämän viimeisiä
vuosia rinnakkain.
Kun vanhuksella on mahdollisuus puhua kuolemasta, hän voi
puhua myös eletystä elämästä. Oma tuttu hoitaja voi
lempeästi rohkaista puhumaan kuolemaan liittyvistä
ajatuksista ja toiveista sekä sanoittamaan surun ja
luopumisen tunteita.

Usein läheisillä ja asiakkaalla on tarve keskustella asiasta,
mutta siitä vaietaan kulttuurisista syistä, sanoja ei löydy tai
kyyneleet tuntuvat pelottavilta.

VIIVY
Viipyminen on tarkoituksellista, aktiivista pysähtymistä. Silloin
ei ole kiire oikoimaan lakanoita tai täyttämään dosettia.
Turvallinen paikallaan olo vahvistaa toivoa. Läsnäolo kertoo,
ettei kuolema ole pelottava. Se ei ole asia, josta kaikki
vaikenisivat, yrittäisivät vähätellä tai lähtisivät karkuun. [11] 

 

Elämisen voima kasvaa,
kun kuolemastakin voidaan
puhua

Kuolema, niinkuin elämäkin on
merkityksellinen ja ihminen

tarvitsee tukea kulkiessaan sitä
kohti.

being.
OMA TOIMIJUUS
OSALLISUUS
AUTONOMIA 
PYSTYVYYS
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Voitko muuttaa näkökulmaa?

Miten voit lisätä itsetuntemusta ja tunnetaitoja?

Miten hyvin tunnistat omat tarpeesi?

Miten osoitat arvostusta itseäsi ja työtäsi kohtaan?

Omat voimat

Anna oman persoonasi näkyä.
Jaksat paremmin, kun olet aito, oma

itsesi.

Pidä omasta hyvinvoinnistasi
ja terveydestäsi huolta.

Aito kohtaaminen palkitsee myös
työntekijää. Harjoittele keskittymistä
ja aktiivista läsnäoloa. 

Suunnittele ja ennakoi. Mieti työpäiväsi
kulku etukäteen ja tiedosta, että voit

tehdä vain yhden tehtävän kerrallaan.
Kiireen tuntua ja stressiä syntyy, kun puit

mielessäsi tulevia tai jo menneitä
työtehtäviä. 

Keskity hetkeen
 
 
.

Muista pitää taukoja.

Pienillä teoilla on suuri
merkitys.

On tärkeää hyväksyä oma
keskeneräisyys 
ja rajallisuus vaikeiden asioiden
edessä.

Tee raja työn ja vapaa-ajan suhteen.

Palkitse, hemmottele ja kehu itseäsi.

Sanoita omia tarpeitasi.

Omien tarpeiden ymmärtäminen
mahdollistaa yhteyden toisiin.
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Tunne, kiinnostu,
välitä.
Ole utelias. Tutki
ihmisyyttä ja
ilmiöitä
kiinnostuneesti. 
Vaali työn
merkityksellisyyttä.

Luovuus lisää
hyvinvointia ja
hyvinvointi luovuutta.
Uskalla heittäytyä,
hullutella
ja tehdä asioita
uudella tavalla.

Tunnistatko miten oma
toimintasi vaikuttaa muihin?

Kiittäminen vahvistaa paitsi
palautteen saajan,
myös antajan hyvinvointia.

Annatko palautetta?
Miten otat palautetta vastaan?

Onko viestintäsi selkeää?
Estävätkö jotkin asenteet
tai toimintavat  viestejäsi
vaikuttamasta?
Aito vuorovaikutus voi toisinaan
vaatia rohkeutta ja sinnikkyyttä
toimia oman mukavuusalueen
ulkopuolella.

Yhdessä vahva
työyhteisö 

Kuinka ymmärtää ja hyväksyä
erilaisuutta työyhteisössä?
Tunnista työtovereiden erilaiset
persoonallisuudet, 
vuorovaikutustavat ja
motivaatiotekijät.

Miten voit omalta osaltasi
tukea avointa työilmapiiriä?

Tukeudu työyhteisöön.
Pyydä apua ja tukea, 
jos jokin työssä
askarruttaa tai tunnet,
että jaksamisesi on
vaarantunut.

Pidä omalta osaltasi
yllä ravitsevaa
ja dialogista
keskustelukulttuuria
.

Miten kokemuksia ja tunteita
voi
rakentavasti jakaa
työyhteisössä?

Tunteet tarttuvat. 
Toimimme kohtaamisissa
peileinä toisillemme.
Hyvät signaalit välittyvät niin
työyhteisöön
kuin asiakastyöhön.
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