KOTONA ASUMISTA TUKEVIEN KOTIKÄYNTIEN VAIKUTUS
IKÄÄNTYVIEN TOIMINTAKYKYYN
TAUSTA
Näyttövinkin kohderyhmänä ovat ikääntyneet (yli 65-vuotiaat), joiden toimintakyky on
heikentynyt ja jotka tarvitsevat kotihoidon palveluja selviytyäkseen kotona mahdollisimman
pitkään. Toimintakyky on yksilön pystyvyyttä huolehtia itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista
omassa elinympäristössään. Toimintakykyä voidaan tarkastella neljän ulottuvuuden kautta:
fyysinen, kognitiivinen (älyllinen), psyykkinen, sosiaalinen. Fyysiseen toimintakykyyn liittyy
kyky suoriutua päivittäisistä toiminnoista (ADL= Activities of Daily Living). Toiminnanvajaus
määritellään vaikeudeksi suoriutua itsenäiseen elämiseen tarvittavista päivittäisistä
toiminnoista tai avuntarpeeksi näissä toiminnoissa. Toiminnanvajaus syntyy, kun ihmisen
kognitiivinen tai psyko-sosiaalinen toimintakyky ei riitä arjesta selviytymiseen.

KYSYMYKSET
Miten kotona asumista tukevat kotikäynnit vaikuttavat ikääntyneiden toimintakykyyn?

AINEISTO JA MENETELMÄT
Järjestelmälliset katsaukset ja meta-analyysit1-3 laadittiin kansainvälisten menetelmien
mukaisesti. Kriittisen arvioinnin jälkeen katsauksiin hyväksyttiin mukaan 871, 642 ja 93
tutkimusta. Vaikuttavuuden arviointia vaikeutti tutkimusten puutteellinen raportointi sekä
kotikäyntien erilainen toteutus ja niiden puutteellinen kuvaus. Katsausten menetelmällinen
toteutus on kuvattu alkuperäisissä julkaisuissa.

SUOSITUKSET SOSIAALI- JATERVEYDENHUOLTOON
Terveydenhuollon ammattilaisten tekemillä kotikäynneillä näyttäisi olevan fyysistä ja
kognitiivista toimintakykyä edistävä vaikutus, mikäli kotikäynnit perustuvat:
- ikääntyneen toimintakyvyn kokonaisvaltaiseen arviointiin ja sen pohjalta laadittuun
yksilölliseen ja monipuoliseen suunnitelmaan
- moniammatillisuuteen
- riittävän pitkään seurantaan
Erityisesti moniammatillisilla toimintakykyä ylläpitävillä/parantavilla kotikäynneillä, jotka
sisältävät useita eri menetelmiä näyttää olevan myönteinen vaikutus ikääntyneen
toimintakykyyn. Säännöllisten, ikääntyneiden tarpeisiin vastaavien kotikäyntien ei ole voitu
osoittaa olevan kalliimpia kuin muiden palvelujen.
Tutkijoiden tulee kiinnittää huomioita vaikuttavuustutkimusten laatuun ja tulosten raportointiin
entistä paremmin. Tutkimusta tulee kohdentaa suuria otosmääriä sisältäviin asetelmiin.

Näyttövinkki on hyvälaatuisten järjestelmällisten katsausten ja hoitosuositusten tiivistelmä.
Sen tarkoituksena on levittää kansalaisille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille näyttöön
perustuvaa tietoa.
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