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TOIMINTA-AJATUS 
 
Kotihoitoa annetaan kun asiakas tarvitsee hoitoa tai apua esimerkiksi sairauden tai alentuneen 
toimintakyvyn vuoksi jokapäiväisissä toiminnoissa. Tavoitteenamme on tukea asiakkaan toivetta 
asua kotona mahdollisimman pitkään. 
 
 
VANHUSTYÖN ARVOT 
 
Yksilöllisyys 
Kotona asuvalla vanhuksella on ympärillään tuttu asuinympäristö kaikkine siihen kuuluvine 
yksityiskohtineen ja rutiineineen. Asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja 
palvelusuunnitelma, josta ilmenee hänen yksilökohtaiset tarpeensa ja myös mahdolliset 
ongelmakohdat ja keinot, joilla suunnitelman mukaisiin tavoitteisiin pyritään. Tällöin hoitotyö on 
helppo suorittaa yksilöllisyyden periaatetta noudattaen. Asiakas tuntee hallitsevansa omaa 
elämäänsä. 
 
Itsemääräämisoikeus ja tasa-arvoisuus 
Jokaisella on oikeus hyvään elämään ikään, sukupuoleen tai rotuun katsomatta. Vanhuksella on 
oikeus valitsemaansa elämäntapaan. Omaisella, läheisellä ja viranomaisella on velvollisuus tukea 
valintaa. Hyvä elämä on sosiaalisen, fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin turvaamista sekä 
riittävää taloudellista perusturvaa. Jokainen vanhus on ainutlaatuinen yksilö, jonka 
elämänarvoja, tottumuksia, tapoja ja ominaisuutta on kunnioitettava. Vanhusta on kohdeltava 
aidosti ihmisenä. Hoidettavan ikä, elämänhistoria ja kulttuuritausta eivät saa heikentää hoidon 
laatua. 
 
Kokonaisvaltaisuus 
Työskentelemme asiakkaan kotona, hänelle tutussa ympäristössä, ottaen huomioon hänen 
omaisensa ja läheisensä sekä kunnioittaen hänen yksilöllisyyttään, tapojaan ja tottumuksiaan. 
Kohtelemme vanhuksia yksilöinä ja hyväksymme heidän erilaisuutensa. Luomme edellytyksiä ja 
annamme apua omatoimisuuden ylläpitämiseen ja itsenäiseen selviytymiseen mahdollisimman 
pitkään. Ihmisarvo on muistettava vielä silloinkin kun vanhus itse ei enää tavoita omaa 
ihmisyyttään. 
 
Omatoimisuus 
Asiakkaan puolesta ei tehdä niitä asioita, joista hän selviytyy itse, vaan tuetaan hänen omaa 
toimintaansa mahdollisimman pitkään. Omatoimisuudella tähdätään asiakkaiden toimintakyvyn 
ylläpitämiseen ja kohentamiseen. Kun omatoimisuutta tuetaan niissä toimissa, joissa asiakas saa 
tunteen omasta arvostaan ja hyödyllisyydestään, tuetaan myös ratkaisevalla tavalla hänen 
minäkuvaansa. 
 
Turvallisuus 
Turvallisuuden toteuttaminen vuorovaikutuksessa tarkoittaa ulkoisten vaarojen vähentämistä 
sekä toisaalta vanhuksen turvattomuuden ja pelon tunteiden vähentämiseen tähtäävää työtä. 
Ulkoisen turvattomuuden alueelle kuuluvat esimerkiksi sängynlaitojen käyttö putoamisen 
estämiseksi, liukastumisen ehkäisy (nappulasukat), erilaiset apuvälineet, kodin muutostyöt, 
valaistus ym. lisäävät kodin turvallisuutta. Sisäisen turvallisuuden puuttuessa vanhuksella voi 
ilmetä pelkoa ja ahdistusta, jotka voivat näkyä poikkeavana käyttäytymisenä. Vanhuksen pelkoja 
ei saa vähätellä vaan keskustelun ja kuuntelemisen avulla pyritään löytämään pelon aiheuttaja. 
Turvapuhelinjärjestelmä tuo turvallisuutta, koska vanhus tietää avun olevan tavoitettavissa 
tarvittaessa. 
 

 
 
 


