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Säännöllisen kotihoidon asiakaskyselyn palautteet 2022  

 
Toteutimme vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn säännöllisen kotihoidon asiakkaille 21.2 – 
20.3.2022 välisenä aikana. Kyselyt vietiin 418 asiakkaalle. Vastaajien kokonaismäärä oli 227. 
Vastausprosentti oli 54,3 eli noin 54 %. Suurin osa vastaajista kuului 75 - 94 – vuotiaiden ikäluokkaan 
(75 %) ja asui yksin (84 %). Vastaajista 61 % oli vastannut kyselyyn itse. 

 
Kyselyyn vastanneista kotihoidon asiakkaista merkittävä osa koki saaneensa tarpeitaan vastaavaa 
palvelua ja kotihoitoa (89,3 %) ja koki olonsa kotona turvalliseksi (93,8 %). Asiakkaista 27,9 % koki 
olonsa yksinäiseksi. Varsin moni vastaajista koki terveydentilansa kohtalaiseksi tai hyväksi (75,0 %). 
Arkea aktivoivaa toimintaa (esim. ulkoilua ja jumppaa) oli tarjottu vajaalle puolet (41,8 %) vastanneista 
asiakkaista. Koettiin, että ulkoiluavun ja puheseuran järjestäminen voisi tuoda apua yksinäisyyteen 
(39 %).  
 
Lisätietoa kaivattiin erityisesti ystävä- ja lähimmäispalveluista sekä ulkoiluavusta (44,0 %). Lisäksi 
kaivattiin tietoa ja apua eläkeläisten etuuksiin liittyvissä asioissa (36,9 %), lääkäripalveluista (30,5 %) 
sekä tietoa ja apua ikääntyneille suunnattujen tukipalvelujen hakemiseen (29,8 %). 
 
Kyselyn perusteella kotihoidon työntekijät koettiin pääosin ystävällisiksi (95,4 %), luotettaviksi (89,5 
%) ja ammattitaitoisiksi (86,0 %).  
 
Avointen vastausten perusteella kotihoidon käynnillä iloa ja virkistystä olivat tuoneet ennen kaikkea 
jutustelu ja keskustelu iloisten ja reippaiden hoitajien kanssa. Käynnit itsessään koettiin virkistäviksi, 
kun oli joku joka tuli käymään ja näki ihmisiä. Hoitajien hyväntuulisuus ja ystävällisyys koettiin 
tärkeäksi. Iloa tuotti myös saatu hyvä palvelu ja hoito. Mielipahaa puolestaan oli aiheuttanut hoitajien 
kiire ja vaihtuvuus sekä ajoittain epäasiallinen ja komenteleva käytös. Lisäksi suomenkielen huono 
osaaminen tai mieshoitajan antama kylvetysapu naisasiakkaalle oli koettu mielipahaa aiheuttaneena.  
 
Kyselyssä oli mahdollisuus lähettää terveiset kotihoidolle. Useimmissa kommenteissa kiitettiin 
kotihoitoa ja kotihoidon työntekijöitä hyvästä palvelusta ja toivotettiin jaksamista ja hyvää vointia. 
Toivottiin kiireettömyyttä, hoitajien vähempää vaihtuvuutta, omahoitajuutta, selkokielisyyttä ja 
ulkoiluapua.   
 
Kyselyssä selvitettiin avoimen kysymyksen kautta sitä, miten kotihoito oli kyennyt palvelemaan 
koronapandemian aikana. Vastanneiden mukaan kotihoito oli toiminut normaalisti ja oikein hyvin tai 
riittävän hyvin. Suojautuminen oli ollut huolellista. Joidenkin kommenttien mukaan hengityssuojainten 
käyttö olikin ollut ainoa merkki korona-ajasta. Yhdessä kommentissa harmiteltiin sitä, ettei asiakas 
ollut nähnyt hoitajien kasvoja kahteen vuoteen. Koronanäytteiden ottaminen sekä koronarokotusten 
saaminen kotona sai kiitosta. Arki aktiiviseksi toimintaa toivottiin takaisin ja ulkoilua enemmän. 
 
Palautteen perusteella kehitettävinä asioina voidaan pitää ulkoiluavun järjestämisen mahdollistamista 
ja ulkoiluystävätoiminnan kehittämistä yhteistyössä vapaaehtoistyön toimijoiden kanssa sekä 
kuntouttavan toiminnan vahvistamista. Laadukkaat kotihoidon palvelut voidaan turvata pysyvän, 
osaavan ja sitoutuneen henkilöstön turvin. Kuntouttavaa toimintaa voidaan järjestää kotihoidon 
toimesta, mikäli henkilökuntaa on käytettävissä riittävästi. Merkittävänä haasteena voidaankin pitää 
työntekijöiden saatavuutta ja pysyvyyttä. Kyselyn perusteella voidaan kuitenkin todeta, että kotihoidon 
henkilöstö on tehnyt olemassa olevien resurssien puitteissa parhaansa ja onnistunut palvelemaan 
asiakkaitaan pitkittyneestä korona-ajasta ja henkilöstön saatavuushaasteista huolimatta hyvin.  
 
Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita! Mielipiteenne on ollut meille arvokas. Hyödynnämme 
saamaamme asiakaspalautetta kotihoidon palveluiden kehittämisessä. Toivotamme kaikille 
asiakkaillemme oikein hyvää kevättä ja alkavaa kesää! 
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Päivi Degerholm,  
Palveluohjauksen ja kotihoidon päällikkö 
050-3574534 

 
 

Lisätietoja:  
 

Sammatti, Karjalohja, Nummi, Pusulan aluevastaava  044-7674884  
Mäntynummi-Keskustan aluevastaava   050-5613191 
Nummentausta- Keskustan aluevastaava   050-3577890  
Routio-Keskustan aluevastaava    050-3266509  
Virkkala-Ojamon aluevastaava    050-5613193   

 
 
 

   
 


