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Vanhusten tehostetun palveluasumisen ja
sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon kriteerit
Heinolassa 1.1.2016 alkaen
Kotihoito ja muu tuki omaan kotiin on aina ensisijainen vaihtoehto. Perusedellytys paikan
myöntämiselle on, ettei asiakas selviydy kotonaan runsaankaan kotihoidon ja tukipalveluiden
turvin. Tehostettu palveluasuminen on asumismuoto ikääntyneille, jotka tarvitsevat runsaasti
huolenpitoa, hoivaa ja apua. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

Palveluasumisen lähtökohta on, että kaikki kotona asumista tukevat palvelut on arvioitu ja käytetty.
Tehostetun palveluasumispaikan myöntäminen edellyttää, että asiakkaan palvelutarve on selvitetty
vanhuspalvelulain § 15 mukaisesti. Selvitys perustuu asiakkaan yksilöllisen kokonaistilanteen
arviointiin. Toimintakykyä arvioidaan erilaisia mittareita käyttäen. Ennen varsinaista
palvelupäätöstä asiakas ohjataan laaja-alaiseen arviointiin tai arviointijaksolle, jonka perusteella
tehdään lopullinen päätös tehostetusta palveluasumisesta.

Tehostettua palveluasumista haetaan asiakasohjausyksiköstä joko kirjallisesti tai suullisesti.
Hakemukseen annetaan kirjallinen päätös, johon hakijalla on mahdollisuus hakea muutosta.
Tehostettua palveluasumista haettaessa tehdään alustava palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelma
arvioinnin/arviointijakson alkaessa ja mikäli arvioinnin/arviointijakson perusteella myönnetään
tehostettu palveluasuminen, laaditaan asiakkaan ja yhteistyössä hänen omaistensa/läheistensä
kanssa palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään hänen yksilöllinen hoitonsa.
Suunnitelmaa tarkistetaan aina palvelutarpeen muuttuessa tai vähintään puolivuosittain.

Tehostetun palveluasumisen paikat täytetään tarveharkinnan mukaan, ei jonotusjärjestyksessä.
Jos kunnalla on tarjota vuodeosastohoidossa olevalle hakijalle hänen tarpeitaan vastaava paikka,
asiakas ei voi jäädä vuodeosastolle odottamaan toista paikkaa, jollei hänellä ole lääketieteellisesti
perusteltua sairaalahoidon tarvetta. Asiakkaan mielipide ja toive huomioidaan sijoituspäätöstä
tehdessä. Jos asiakas ei pysty itse ilmaisemaan mielipidettään, niin asiakkaan tahto selvitetään
yhteistyössä hänen laillisen edustajansa, omaisensa tai muun läheisen kanssa. Asiakkaalla ei
kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta saada paikkaa nimenomaan hänen toivomastaan yksiköstä.

Tehostettua palveluasumista järjestetään kunnan omissa yksiköissä, ostopalveluina ja
palvelusetelipalveluina.
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Kotikuntalain mukaan se, joka haluaa hakea toisen kunnan asukkaaksi, mutta ei ikänsä,
vammaisuutensa tai muun sellaisen syyn vuoksi kykene asumaan itsenäisesti, voi hakea tämän
kunnan hoitopaikkaa samoin perustein ja kriteerein kuin jos olisi kunnan asukas.

Osassa palvelualueen kuntia on käytössä sosiaalihuoltolain mukaisia laitospaikkoja. Pitkäaikainen
laitoshoidon paikka voidaan myöntää henkilölle, jonka vointi ja toimintakyky ovat alentuneet
pysyvästi ja hänen hoitonsa edellyttää laitoshoitoa. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa palveluntarve
kartoitetaan samalla tavalla, kuten tehostetussa palveluasumisessa. Kunta voi vastata iäkkään
henkilön palveluntarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset
perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet.

Mittarit

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

RAI

ADL ≥3 eli tarvitsee runsaasti yhden henkilön avustusta
CPS ≥3 eli kognition keskivaikea heikkeneminen ja/tai keskivaikea/vaikea
muistisairaus
MAPLe 4–5 eli suuri/erittäin suuri palvelun tarve

MMSE

MMSE < 17

Rava

Rava yli 2,5

Avun tarve

Asukas tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa ja selviytyy yhden tai
kahden avustettava

Toiminta-

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky on merkittävästi heikentynyt tai

kyky

muisti, ja omaehtoinen selviytyminen on merkittävästi heikentynyt. Asukkaalla on
vaikea tai keskivaikea diagnosoitu muistisairaus

Tavoite

Toimintakykyä ja omatoimisuutta ylläpidetään kuntoutuksella ja aktivoinnilla sekä
hyvällä hoidolla.

Muut Syyt

Asukkaalla ei ole akuuttia lääketieteellistä sairaalahoidon tarvetta ja / tai
asiakkaan muisti on merkittävästi heikentynyt.

Lisätietoja:
Ikääntyneiden palveluneuvonta
Torikatu 13G, 1.kerros
18100 HEINOLA
puh. +358 44 769 4242 (arkisin ma, ti, to, pe klo 9–13, ke klo 9–14)

(Sotela 8.12.2015 §181)
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