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Vastaus valtuutettu Kati Peltolan kysymykseen kotihoidon palvelu-
jen turvaamisesta

HEL 2012-007069 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Kysymyksessä tiedustellaan kotihoidon voimavarojen riittävyyttä ja pal-
velujen turvaamista.

Yhdistyneen kotihoidon aikana vuosina 2005–2011 on panostettu voi-
makkaasti työntekijöiden rekrytointiin. Vakanssien määrä on kasvanut
18 % (1492–1764) ja vakinaisen henkilöstön osuus vakansseista on 90
%, eli suurempi kuin koko terveyskeskuksessa (86 %). Avoimia va-
kansseja ei pidetä tyhjinä. Kotihoidossa tarvitaan ajoittain sijaisia ja ko-
tihoito tekee jatkuvasti yhteistyötä Seuren kanssa sopivien sijaisten löy-
tämiseksi.

Asiakkaan saaman kotihoidon sisältö perustuu hänen palvelutarpee-
seensa ja yhdessä asiakkaan ja omaisen tai läheisen kanssa laadittuun
hoitosuunnitelmaan.  Hoitosuunnitelmaa muutetaan asiakkaan voinnin
ja kuntoisuuden mukaan ja se päivitetään vähintään puolivuosittain.
Kotihoidon laadullisia painopisteitä ovat asiakkaiden toiminta- ja liikku-
miskyvyn ylläpitäminen, hyvä ravitsemus ja oikea lääkitys. Työntekijöi-
den hyvinvointia seurataan vuosittain työhyvinvointikyselyssä, jossa ko-
tihoidon tulokset noudattelevat koko terveyskeskuksen tuloksia.

Työvoimaa vuokrattaessa ja asiakaspalveluja ostettaessa ulkopuolisilta
tuottajilta, asiakkaita kuullaan palvelujen laadusta. Mikäli poikkeamia tai
väärinkäytöksiä esiintyy toiminnassa, ryhdytään toimenpiteisiin; näitä
voivat olla neuvottelut, ostojen lakkauttaminen tai jopa rikosilmoitus.

Valtakunnalliset linjaukset puoltavat edelleen vanhuspalvelujen raken-
nemuutosta eli siirtymistä laitosvaltaisesta asumisesta kodinomaisiin
asumismuotoihin kotiin ja palvelutaloihin. Ikäihmisten palvelujen laa-
tusuosituksen mukaan yli 75-vuotiaista palvelujen piirissä olevista 13–
14 % tulisi olla säännöllisen kotihoidon asiakkaita (vähintään yksi käynti
viikossa). Helsingin kaupungin kotihoidossa vastaava prosenttiluku oli
12,4 vuoden 2011 lopussa. Vastaavasti suosituksen mukaan laitos-
paikkojen osuuden tulisi olla 3 %, Helsingissä se oli 4,2 %. Palvelu-
asumisessa valtakunnallinen tavoite on 5-6 %, Helsingissä se oli vuo-
den 2011 lopussa 6,3 %. Rakennemuutos vaatii Helsingissä edelleen
kotihoidon lisäämistä ja kohdentamista enemmän hoitoa vaativiin asi-
akkaisiin sekä laitospaikkojen ja palveluasumisen vähentämistä.
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Kotihoidon asiakaskäyntien määrä on vuosina 2005–2011 kasvanut 1,5
miljoonasta 2,2 miljoonaan (47 %) ja asiakkaiden kokonaismäärä 15
000:stä 17 300:een (15,3 %). Asiakaskunta on muuttunut hoitoisuudel-
taan raskaammaksi ja käyntejä on tarvittu enemmän. Jatkossa toimin-
nan kotihoitopainotteisuus on otettava huomioon voimavaroja kohden-
nettaessa.
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