
KOTIKÄYNTIMALLI

Kenen käyttöön?

Ryhmänohjaajalle, joka on
järjestämässä uutta,
suljettua toimintaryhmää
varhaisen vaiheen
muistisairastuneille. 

Millä tavalla? 

Kotikäyntimalli kehitettiin Parasta miesmuistiin -
hankkeessa, jonka kohderyhmää olivat kotona asuvat
varhaisen vaiheen muistisairastuneet miehet. Mallin
pilotointi oli tärkeää, sillä kokemuksen mukaan
muistisairastuneet miehet vetäytyvät helposti kodin
ulkopuolisesta toiminnasta. Lisäksi on havaittu, että
muistisairastuneiden ryhmässä miesosallistujia on
huomattavasti vähemmän kuin naisia. 

Pilottikokeilun kautta saatiin tietoa, että kotikäynti
vaikutti myönteisesti ensikertaa toimintaryhmään
lähtevän muistisairastuneen miehen
osallistumiskynnykseen. Omaisten mukaan keskeisiä
tekijöitä miesten osallistumismotivaation heräämiseen
olivat tiedonsaanti tulevasta ryhmästä, kuulluksi
tulemisen tunne ja kotikäynnin myönteisyys.

Parasta miesmuistiin -hankkeessa kotikäyntimallin
käytöllä oli myös toinen merkitys: Mallia käyttämällä
työntekijä varmistui, että ilmoittautumispuhelun
soittanut mies kuului tavoiteltavaan kohderyhmään, ja
että miehellä oli toimintaryhmässä tarvittava fyysinen ja
kognitiivinen toimintakyky. Kotikäynnit toteutettiin
ilmoittautumispuheluiden perusteella, alkaviin
liikunnallisiin ja luontotoimintaryhmiin ilmoittautuneiden
varhaisen vaiheen muistisairastuneiden miesten luona. 

Ilmoittautumislomake, 
jonka kääntöpuolella ovat
kotikäyntiä helpottavat
apukysymykset. 

Materiaali

Osallistumisen kynnystä
madalletaan ohjaajaan ja
toiminnan sisältöön tutustumalla.
Keskustellen kartoitetaan myös
osallistujan toiveita,
kiinnostuksen kohteita, tavoitteita
ja osaamisvahvuuksia motivoivan
haastattelun tekniikalla. 

osallistumiskynnyksen madaltajana
Ennen kotikäyntiä osallistuja
on tutustunut alkavaan
toimintaan
markkinointimateriaalin avulla
sekä keskustellut ohjaajan
kanssa ilmoittautumispuhelun
aikana. 

Kotikäynnit ovat lyhytkestoisia,
noin 15–20 minuuttisia
tuokioita. 



Mikä on tärkeää?

Kotikäyntimalli on ideoitu Parasta miesmuistiin -hankkeen suunnittelutyöryhmässä arkityön
kokemuksiin pohjautuen.

Ryhmään osallistujat ovat
vastasairastuneita, joilla
useimmiten on runsaasti fyysistä ja
kognitiivista toimintaresurssia. On
tärkeää, että osallistuja kokee jo
ilmoittautumisvaiheessa toiminnan
olevan mielekästä, aktivoivaa sekä
omalle toimintakyvylleen sopivaa ja
kiinnostavaa. 
Kotikäynnin aikana myös omainen
saa tietoa, jonka avulla hän voi
motivoida läheistään
osallistumaan.

Mihin pohjautuen?

Kotikäyntikeskustelu pohjautuu motivoivan kohtaamisen malliin, jossa ajattelu-, asennoitumis- ja
vuorovaikutuskeinoin vahvistetaan ihmisen voimavaroja, toimijuutta sekä sisäistä motivaatiota. 

Kotikäynneillä 
keskustelurunko noudattaa
PARAS-mallia: 

Positiivisuus

Aktiivinen kuuntelu

Reflektio

Avoimet kysymykset 

Summaus, tiivistys. 

(Tossavainen, 2014)
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Itsemääräämisoikeuden tunne 
= asiakas voi itse päättää toiminnastaan

Väittelyn ja painostamisen välttäminen 
(Tossavainen, 2014)

Pätevyyden tunne 
= asiakas tuntee, että hän on kyvykäs ja omalla
toiminnalla on vaikutusta elämänlaatuun 

Sosiaalisen yhteyden tunne 
= asiakas kokee saavansa tukea ajatuksilleen ja
tunteilleen työntekijältä ja muilta ihmisiltä

Motivoivan kohtaamisen periaatteita ovat: 

http://koskeverkko.fi/wpcontent/uploads/2013/12/Motivoiva_kohtaaminen_Tossavainen_23.9.14.pdf

