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1 JOHDANTO  

  

Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palveluiden tavoitteena on, että kuntalaiset saavat pal-

velut oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Palveluille on määritelty sosiaali- ja terveyslauta-

kunnan hyväksymät palvelujen myöntämisen perusteet ja asiakasmaksut, mitkä ohjaavat pal-

velujen myöntämistä. Näitä myöntämisen perusteita arvioidaan säännöllisesti osana vuosit-

taista talousarviota ja käyttösuunnitelmaa ja päivitetään tarvittaessa. Päivittämisestä vastaa 

ikääntyneiden palveluiden palvelujohtaja yhteistyössä palvelupäälliköiden kanssa.  

 

Palveluissa keskeinen periaate on tukea iäkkäiden jyväskyläläisten kykyä elää arvokkaasti ja 

omatoimisesti kotona oikea-aikaisilla ja riittävillä palveluilla sekä järjestää tarpeen mukaan 

ympärivuorokautista asumista ja hoitoa. Palveluja tuotetaan omana toimintana, ostopalve-

luina sekä palvelusetelillä. Lähtökohtana on asiakkaan kotona asuminen ja palvelut järjeste-

tään kotona tai kodinomaisessa ympäristössä (palveluasumisessa, perhehoidossa) elämän 

loppuun asti. Lääketieteellinen hoito ja konsultaatiot, lyhytaikaisjaksot sekä kuntoutus tukevat 

kotona asumista.    

 

Keskeisiä periaatteita kaikessa toiminnassa ovat ennaltaehkäisevä toiminta, kuntouttava työ-

ote sekä yhteistyö ja näiden varmistaminen panostamalla yksilölliseen asiakas- ja palveluoh-

jaukseen. Palvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, turvallisuutta, 

itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta sekä ehkäisevät lisäpalveluntarpeen syntymistä. 

Osaava, moniammatillinen ja verkostoitunut henkilökunta ja johto huolehtivat ajantasaiseen 

tietoon perustuvista, palvelutarpeiden mukaan kehittyvistä oikea-aikaisista palveluista.  

Palvelutarpeen arvioinnissa keskeistä on asiakkaan kokonaisvaltainen tilanteen arviointi pal-

veluohjauksellisella toimintatavalla ja käyttämällä arvioinnin tukena luotettavia toimintakyky-

mittareita.   

 

 

 2 PALVELUTARPEEN ARVIOINTI JA PALVELUJEN JÄRJESTÄ-

MINEN  
 

Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palveluiden toiminta perustuu Lakiin sosiaalihuollon asi-

akkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), Sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) ja -asetukseen 

(607/83), Kansanterveyslakiin (kansanterveysterveyslaki 66/72), terveydenhuoltolakiin 

(1326/2010), Lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- 

ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki 980/2012, päiv. 11/2020) sekä Sosiaali- ja ter-

veysministeriön ja Suomen Kuntaliiton antamaan Laatusuositukseen hyvän ikääntymisen tur-

vaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020- 2023 (julkaisuja 2020:20).  

 

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen tehtävänä on antaa neuvontaa ja ohjausta palve-

luista sekä hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä asioista myös asiakkaille, joiden tuen tarve on 

vielä vähäistä. Neuvonnan ja ohjauksen tavoitteena on tukea asiakkaiden hyvinvointia ja 
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omia voimavaroja sekä ennaltaehkäistä palvelutarvetta. Kaikki asiakkaat tulevat palveluiden 

piiriin palveluohjauksen kautta. Palveluohjauksessa kartoitetaan asiakkaan toimintakyky ja 

arvioidaan asiakkaan palvelutarve. Mikäli asiakas täyttää palveluiden myöntämisen perus-

teet, asiakkaalle aloitetaan palvelut. Jos asiakas ei täytä palvelun myöntämisen perusteita, 

ohjataan ja neuvotaan asiakasta käytettävissä olevista yksityisistä palveluista tai järjestötoi-

minnasta. 

 

Palvelujen tuottamisen pääpaino on ennakoivassa toiminnassa, toimintakykyä tukevassa toi-

minnassa, kotona asumisessa sekä kotiin annettavissa palveluissa. Kotona asuminen on en-

sisijainen vaihtoehto. Se mahdollistetaan asiakkaiden neuvonnalla ja palveluohjauksella sekä 

riittävillä ja oikea-aikaisilla palveluilla. Tavoitteena on siirtää mahdollisemman pitkälle ras-

kaamman eli tehostetun palveluasumisen tarvetta asiakkaan elämässä.  Kuntoutus ja koti-

kuntoutus sekä lyhytaikaishoito tukevat kotona selviytymistä. Avoterveydenhuollon geriatri-

nen osaamiskeskus tukee tarpeenmukaista asiakkaan tilanteen arviointia. Tiivis yhteistyö 

kuntoutuksen, terveyspalvelujen, kotisairaalan ja ensihoidon kanssa tukevat osaltaan kunta-

laisten kotona selviytymistä.  Kotihoidon palvelut sekä tukipalvelut suunnataan asiakkaille, 

joiden palvelutarve on säännöllistä sekä toistuvaa. Omaishoidon tukitoimilla pyritään paranta-

maan omaishoitajien ja hoidettavien elämän laatua.  

 

Ikääntyneen toimintakyvyn laaja-alainen arviointi mahdollistaa asiakkaan ohjauksen sekä pal-

veluiden suunnittelun ja toteuttamisen niin, että ne tukevat ikääntyneen omien voimavarojen 

hyödyntämistä. Asiakkaan omien taitojen ja niiden käyttämisessä tapahtuvia muutoksia on 

tärkeä seurata, jolloin taitojen heikkenemiseen voidaan tarttua kuntoutumisen näkökulmasta 

oikea-aikaisesti. Kuntoutumisen tukeminen mahdollistaa omatoimisuutta ikääntyneelle itselle 

merkityksellisissä arjen toiminnoissa sekä omanlaista hyvää elämää.   

  

Kuntoutusta voidaan käyttää myös varhaisena tukena, jolloin kiinnitetään huomiota havaittui-

hin toimintakykyä heikentäviin ongelmiin ja riskitekijöihin. Vaikuttamalla riskitekijöihin pyritään 

edistämään ikääntyneen edellytyksiä toimia itsenäisesti ja turvallisesti. Yksilöllisten mahdolli-

suuksien mukaan edistetään lisäksi vastuunottoa omasta terveydestä, toimintakyvystä ja itse-

ään koskevien asioiden päätöksenteosta. Ikääntyneen kanssa sovitut ja toteutetut toimintaky-

vyn tukemisen keinot ehkäisevät sairaalakierteen syntymistä sekä avuntarpeen lisääntymistä. 

Ikääntyneiden palveluiden asiakaslähtöisessä arjessa on mukana yksilölliset voimavarat, 

joilla voidaan tukea sujuvaa toimintaa todetuista haasteista huolimatta 

   

Osana palveluohjausta on käytössä myös digitaalisia etäyhteydenottomahdollisuuksia, joiden 

myötä asiakas voi olla yhteydessä palveluohjaukseen. Digitaalisina etäyhteydenottomahdolli-

suuksina toimivat chat-toiminto sekä sähköiset yhteydenotto- ja ilmoituslomakkeet, mitkä 

mahdollistavat yhteydenottamisen tietoturvallisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi koti-

hoidossa on käytössä videopuhelut asiakkaiden ja hoitajien välillä sekä tarpeen mukaan asi-

akkaalle voidaan tarjota turvapuhelinta, jonka kautta asiakas saa yhteyden turva-auttajiin. 

Nämä ratkaisut mahdollistavat asiakkaan välittömän seurannan, vahvistavat asiakkaan itse-

näistä kotona selviytymistä sekä ovat ennakoiden asiakkaiden turvana. Lisäksi kotihoidon 
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sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä on käytössä koordinoimassa kotihoidon toimintaa. 

Palveluiden digitalisoinnin avulla pyritään tukemaan toiminnan keskeisten periaatteiden to-

teutumista.  

 

Jyväskylässä kehitetään kotona asumisen tukemista myös muiden palvelualueiden ja toimi-

alueiden kanssa. Uusilla senioriasumismalleilla ja perhehoidolla vastataan joustavasti ikään-

tyneiden palvelutarpeisiin ja tuetaan yhteisöllisyyttä ja turvallista asumista.  Sivistyksen toimi-

alueen kanssa erityisesti liikunnallisten ja kulttuuristen toimintojen kehittäminen tukee kotona 

asuvien kuntalaisten toimintakykyä.   

 

Ikääntyneiden asumispalvelussa (tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikainen laitoshoito) 

asuu pääsääntöisesti vaikeasti muistisairaita, kliinisesti monisairaita ja vaikeavammaisia, 

ketkä eivät enää pärjää omassa kodissaan, tavallisessa palveluasumisessa tai perhehoi-

dossa. Ympärivuorokautista palveluntarvetta arvioidaan säännöllisesti ja palvelun piirissä jo 

olevan asiakkaan palveluntarve voidaan arvioida uudelleen. 

 

Kolmannen sektorin roolia ja vapaaehtoistoimintaa vahvistetaan tukemaan kuntalaisten hy-

vinvointia ja tehdään tiivistä yhteistyötä kumppanuusperiaatteella.  

Rintamatunnuksen omaavien veteraanien ja sotainvalidien palvelujen myöntämistä ohjaavat 

Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettu laki (1988/ 1184), Sotilasvammalaki (1948/404) 

ja Valtiokonttorin vuosittain julkaisemat ohjekirjeet.  

 

 

3 RAI-TOIMINTAKYKYMITTARI 
 

Jyväskylässä on käytössä asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelujen tarpeen arviointiin RAI- 

toimintakykymittari. Tarkoituksena on auttaa myöntämään asiakkaille oikeanlaisia palveluja 

kotiin tai sijoittaa asiakkaat oikeille hoitopaikoille asiakkaan hoidon vaativuuden mukaan.  

 

RAI (Resident Assessment Instrument) arviointien avulla selvitetään asiakkaiden yksilöllisiä 

voimavaroja, riskitekijöitä ja ongelmia. Arviointien tekeminen perustuu keskusteluun, haastat-

teluun ja havainnointiin. Arviointikeskustelun ja arvioinnin tuottaman tiedon avulla voidaan tä-

ten yhdessä asiakkaan kanssa arvioida millaisesta tuesta, palveluista ja hoidosta hän hyötyy.  

Omaiset ja läheiset ovat tärkeä tiedonlähde ja voivat osallistua arviointiprosessiin mahdolli-

suuksiensa mukaan. Yhdenmukainen ja standardoitu arviointijärjestelmä prosesseineen 

mahdollistaa asiakkaiden tasavertaisen kohtaamisen. Arviointikeskustelun ja arviointien tuot-

taman tiedon avulla asiakkaat tiedostavat paremmin omaa toimintakyvyn tilaa ja hoitohenki-

löstö saa päätöksenteon tueksi tietoa. RAI-arviointien avulla ohjaus, tuki ja hoito voidaan koh-

dentaa tarkoituksenmukaisemmin ja saadaan tietoa, jota voidaan hyödyntää asiakkaan kes-

keisten tavoitteiden määrittämiseen ja niiden toteutumisen seurantaan.   

 

Palvelutarpeen arvioinnissa päädyttäessä tekemään RAI-arviointi on kyseessä yleensä ns. 

kerta-arviointi. Tarvittaessa prosessiin voidaan määrittää seuranta-arvioinnin ajankohta. 
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Asiakkaan ohjautuessa kotihoidon määräaikaiselle jaksolle tehdään yleensä laaja toimintaky-

vyn ja palvelutarpeen arviointi asiakkaan kotona. Kotihoidossa ja ikääntyneiden asumisessa 

asiakkaan ollessa säännöllisissä palveluissa toimintakyvyn kokonaisarviointeja tehdään vä-

hintään puolivuosittain. Tilapäisillä jaksoilla voidaan tarpeen mukaan tehdä asiakkaalle joko 

osittais- tai kokonaisarviointi.   

 

RAI-arvioinnit tuottavat monipuolista tietoa päätöksenteon tueksi. Palvelutarvetta kuvaavaa 

mittaria (MAPLe 1-5) hyödynnetään tunnistettaessa, onko kyseessä vähäistä (1), lievää (2), 

kohtalaista (3), suurta (4) vai erittäin suurta (5) palvelutarvetta. Mittari huomioi erityisesti asi-

akkaan kognition ja arkisuoriutumisen tilaa. Muita sisältöjä mittarissa ovat esimerkiksi haasta-

van käyttäytymisen oireet, kotiympäristön tilanne, kaatuilu, aktiivisuuden määrä ja muutokset 

kognitiossa tai arkisuoriutumisessa.  

 

Kognition tilaa (CPS 0-6) kuvaava mittari auttaa ymmärtämään millainen vaikutus asiakkaan 

kognition tilalla on esimerkiksi kotona selviytymiseen, turvalliseen lääkehoidon ja oikeanlai-

sen ravitsemuksen toteutumiseen. Arkisuoriutumisen mittareilla (ADL ja IADL - mittarit) saa-

daan selville, tarvitseeko asiakas tukea tai apua esimerkiksi aterioiden valmistamisessa, koti-

taloustöissä, ostoksilla käynneissä, lääkehoidon toteutuksessa, kuljetuksissa, ruokailussa, 

liikkumisessa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa tai kylpemisessä.  

 

Mahdollisten haastavan käyttäytymisen oireiden esiintyvyys ja vaikeus tulee esille ABS 0-12 

mittarin avulla. Surullisuutta, ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta saadaan esille kahden 

mittarin avulla, joista toinen ottaa huomioon asiakkaan itseilmaiseman mielialan (DRSSR 0-9) 

ja toinen perustuu keskusteluun ja havainnointiin (DRS 0-14). Muista mittareista mainittakoon 

alkoholin riskikäyttöä kuvaava mittari AUDIT-C (0-12) ja ali-ja virheravitsemuksen tunnistami-

seen käyttöönotettu MNA-arviointi.  

 

Lisäksi kokonaisarvioinnista nousee esille asiakkaan terveydentilan vakaus (CHESS 0-5), ki-

vun voimakkuus (PAIN 0-4), kommunikointikyky vuorovaikutustilanteissa (COMM 0-8), kuulo-

ja näkökyvyn tilanne (DbSI 0-5) ja painehaavan riskimittari (PURS 0-8). Paitsi mittarit niin ar-

vioinnin yksittäiset kysymykset auttavat tunnistamaan hoidon ja palveluiden tarvetta, kuten 

päivystyskäyntien määriä tai läheisten/omaisten jaksamiseen liittyvää tilannetta. Asiakas 

myös itse asettaa arvioinnissa omia henkilökohtaisia tavoitteita, joiden toteutumista seuranta-

arvioinnissa hän itse arvioi.  

 

 

4 KOTONA ASUMISEN TUKIPALVELUT 
 

Kotona asumisen tueksi voidaan myöntää tukipalveluja. Harkinnanvaraisesti tukipalveluja voi 

saada myös henkilö, jolla ei ole säännöllistä kotihoitoa, mutta jonka toimintakyky on selkeästi 

alentunut. 
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4.1 Turvapalvelu 

 

Turvapalvelu TAINA on tarkoitettu ikääntyneille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille kotona 

asumisen tueksi. Palvelun avulla asiakkaat saavat apua hätätilanteissa ympäri vuorokauden. 

Päätös palvelusta perustuu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja palvelun myöntämisen pe-

rusteisiin. Turvapalvelun avulla asiakas saa apua yllättävään ja äkilliseen avuntarpeeseen; 

kuten kaatuminen, sairaskohtaukset, yleistilan heikkeneminen, huimaus ja pahoinvointi. Hoi-

don tarpeen arviointia tehdään sekä puhelimessa että kotikäynneillä. Kaikki hälytykset eivät 

johda kotikäyntiin, vaan turvan apu voi olla myös puhelimessa annettua ohjausta ja neuvon-

taa. Turvapalvelu ei ole tarkoitettu korvaamaan asiakkaan säännöllistä avuntarvetta. Asiak-

kaan säännöllinen avuntarve myönnetään kotihoitona. Turvapalvelun tarkoituksena on tukea 

ja vahvistaa asiakkaan turvallisuutta ja itsenäistä kotona selviytymistä. 

 

Turvapuhelimeen sisältyy turvapuhelinlaite ja hälytysranneke. Hälytysten vastaanottokeskuk-

sessa vastaanotetaan turvapuhelinrannekkeesta tehdyt hälytykset ja tarvittaessa asiakkaan 

kotiin tehdään auttamiskäynti. Turvapalvelun aloittaminen vaatii avaimen toimittamisen turva-

palvelulle. Korpilahdella avain toimitetaan myös alueen kotihoitoon. 

 

Lisälaitteet: 

 

Turvapuhelimen lisälaitteita ovat ovihälytin, savu- /palovaroitin, häkähälytin ja paikantava 

GPS-ranneke (aluerajauksella + lukittavalla rannekkeella tai ilman aluerajausta normaalilla 

rannekkeella). Jyväskylän kaupunki myöntää lisälaitteet palvelutarpeen arvioinnin perus-

teella. Ovihälytin ajastetaan olemaan päällä tietty aika vuorokaudesta, esimerkiksi vain yöai-

kaan. Jos asiakkaan tilanne vaatii hetkellisesti tarkempaa seuraamista, voidaan ovihälytin 

määräaikaisesti ajastaa päälle 24h/vrk kahdeksi viikoksi. Myös lisälaitteista hälytys lähtee au-

tomaattisesti turvapalvelukeskukseen. 

 

Turvapuhelin ja erilaisia lisälaitteita myönnetään: 

- henkilölle, jonka toiminta- ja/tai liikkumiskyky tai terveydentila on merkittävästi alentu-

nut ja näistä syistä erilaisten vaaratilanteiden riski on suurentunut 

- henkilölle, jolla on lisääntynyt kaatumisriski 

- henkilölle, jolla turvattomuuden tunne aiheuttaa merkittävän riskin toimintakyvyn ale-

nemiseen 

 

4.2 Ateriapalvelu 

 

Tukipalveluna toimitetaan asiakkaalle valmiita aterioita kotiin. Ateriapalvelun toteuttamisen 

edellytyksenä on asiakkaan avaimen toimittaminen ateriankuljettajille. 

Kotiin toimitettu ateriapalvelu voidaan myöntää seuraavilla perusteilla: 

- henkilön toimintakyky on selkeästi rajoittunut ja ateriapalvelun tarve on jatkuvaa (3-7 

kertaa viikossa) 
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- henkilö ei pysty itse valmistamaan tai hankkimaan riittävän monipuolista ruokaa 

- henkilö tarvitsee ohjausta ja valvontaa ruokailussa tai ravitsemustilan seurantaa 

- henkilön diagnosoitu erityisruokavalio ei toteudu ilman kotihoidon ateriapalvelua 

- palvelu voidaan myöntää määräaikaisena, esimerkiksi sairaalasta kotiutuville (leik-

kaukset ym.) 

Ateriapalveluna asiakkaalle voidaan myöntää ateriakuljetuksen sijasta myös Menumat -ate-

ria-automaatti. Ateria-automaatti sisältää pakastettujen aterioiden säilytys- ja lämmitysmah-

dollisuudet. Asiakkaalla on valittavissa pakastimesta ravintosisällöltään laadukkaat ruuat 

oman maun ja mieltymysten mukaan. Joko asiakas itse tai hoitaja ajastaa ruuan lämmityk-

sen. Menumat vahvistaa asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä ja siihen on sisäänraken-

nettuna myös kuntouttava näkökulma. 

 

4.3 Harkinnanvarainen ikääntyneiden kuljetuspalvelu 

 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014, 14§ ja 23§) mukaan kunnallisina sosiaalipalveluina on järjes-

tettävä liikkumista tukevia palveluja henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään jul-

kisia liikennevälineitä sairauden tai muun toimintakykyä alentavan syyn takia, ja jotka tarvit-

sevat palvelua asioimiseen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi ja asi-

akkaalle ei ole myönnetty vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua.  

Ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen on esteetön ja toimiva julkinen jouk-

koliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne. Jyväskylän kaupungissa on kattava es-

teetön julkisen liikenteen verkosto. Tämän lisäksi palveluliikenne (Linkki VIP) sekä Korpilah-

den asiointiliikenne turvaavat välttämätöntä asiointia henkilöille, jotka eivät pysty muuta jul-

kista liikennettä käyttämään. 

 

Harkinnanvaraisen ikääntyneiden kuljetuspalvelun myöntämisperusteet ovat seuraavat: 

- hakijan toimintakyky on alentunut sairauksista ja/ tai ikääntymisestä johtuen. Näistä 

aiheutuvien liikkumisvaikeuksien vuoksi hakija ei pysty käyttämään olemassa olevaa 

palveluliikennettä (Linkki VIP), Korpilahden asiointiliikennettä tai julkista joukkoliiken-

nettä. 

- hakijan kanssa samassa taloudessa ei ole auton käyttömahdollisuutta ja kuljetuspal-

velu mahdollistaa ainoana tapana välttämättömät asioinnit  

- hakija asuu omassa kodissa, eikä ole laitoshoidossa tai tehostetun palveluasumisen 

piirissä 

- hakijan bruttotulot yksin asuvalla on enintään 1191,78€ euroa kuukaudessa ja kahden 

hengen kotitaloudessa enintään 2383,56€ euroa kuukaudessa 

- hakija on vähintään 65 vuotias 

Liikkumista tukevaa harkinnanvaraista kuljetuspalvelua myönnetään enintään kahdeksan (8) 

yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Kaikkia myönnettyjä matkoja ei tarvitse käyttää. Käyt-

tämättä jääneitä matkoja ei voi siirtää seuraavalle kuukaudelle. Kuljetuspalvelu on henkilö-

kohtainen. Harkinnanvaraista kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän kaupungin alueella. 
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Harkinnanvaraisesta kuljetuspalvelusta peritään matkan omavastuuosuus kolme (3) euroa. 

Kyydinvälityskeskus yhdistelee kuljetustilauksia mahdollisuuksien mukaan, joten samassa 

kyydissä voi olla muita samaan palveluun oikeutettuja matkustajia. Kyydissä voi olla mukana 

yksi saattaja. Saattajan tulee lähteä samasta osoitteesta ja saapua samaan osoitteeseen 

mistä palveluun oikeutettu asiakas. Saattaja maksaa matkasta kolme (3) euroa.  

Päätöksen kuljetuspalvelusta tekee ikääntyneiden palveluiden palveluohjaaja. Palvelupäätös 

on määräaikainen ja voimassa kuluvan vuoden loppuun. Palvelu mahdollistaa yhden asiointi-

käynnin jokaiselle vuoden jäljellä olevan kalenteriviikolle. Palveluohjaaja voi myöntää erilli-

sellä harkinnalla kuljetuspalvelua myös naapurikunnan alueelle. Jos asiakas käyttää kuljetus-

palvelua väärin, voidaan palvelu päättää. Asiakkaan tulee liittää tulo- ja varallisuustietonsa 

kuljetuspalveluhakemukseen. 

 

 

5 KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA 
  

Kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille jyväskyläläisille, joiden 

toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Päivätoimintaa järjestetään kohdennetusti 

myös aistivammaisille Jyväskylän kaupungin ostopalveluna.   

  

Kuntouttava päivätoiminta on tavoitteellista ja määräaikaista asiakkaan toimintakykyä tuke-

vaa toimintaa, jossa osallistutaan ryhmäkuntoutukseen. Palvelussa huomioidaan ihmisen so-

siaalisia, fyysisiä, psyykkisiä, hengellisiä, kognitiivisia ja kulttuurillisia tarpeita sekä voimava-

roja. Kuntouttava päivätoiminta sisältää asiakkaan toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa, 

esim. liikuntaa, ulkoilua ja erilaisia toimintatuokioita. Tärkeänä osana on sosiaalinen kanssa-

käyminen ja vertaistuki.  Palvelu sisältää lounaan tai päivällisen. 

  

Edellytyksenä kuntouttavan päivätoiminnan myöntämiselle on, että asiakas hyötyy ryhmä-

muotoisesta kuntoutuksesta ja hän kykenee sitoutumaan tavoitteelliseen harjoitusjaksoon.  

Ennen päivätoiminnan aloittamista on asiakkaan mahdollista tehdä tutustumiskäynti päivätoi-

mintaan sovittuna aikana. Tällöin matka tehdään omakustanteisesti.   

  

Kuntouttavasta päivätoiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Oiva-keskukseen. Yhtey-

denoton voi tehdä asiakas itse, omainen, läheinen sekä sosiaali- tai terveydenhuollon am-

mattihenkilö. Päivätoiminnan palveluista tekee palvelu- ja maksupäätöksen OIVA-keskuksen 

palveluohjaaja asiakkaan toimintakyvystä saatua tietoa hyödyntäen. Kuntouttavan päivätoi-

minnan asiakkaille tehdään toimintakyvyn alku- ja loppuarvioinnit. 

  

5.1 Kuntouttava päivätoiminta 1.  

  

Kesto on kuusi (6) viikkoa, kaksi kertaa viikossa neljä (4) tuntia/ kerta.  Palveluun ovat oikeu-

tettuja henkilöt, 
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− joiden toimintakyky on heikentynyt äkillisen terveydentilan muutoksen tai sairaalajak-

son jälkeen tai 

− henkilön liikuntakyky, lihasvoima tai tasapaino on heikentynyt ja kaatumisen riski on 

kasvanut tai 

− asiakkaan kotona selviytymisen edellytykset ovat vaarantuneet toimintakyvyn laskun 

myötä 

  

5.2 Kuntouttava päivätoiminta 2.  

  

Kesto on kuusi (6) kuukautta, kerran viikossa neljä (4) tuntia/kerta. Yksilöllisen harkinnan mu-

kaan voidaan myöntää toinen kuuden kuukauden jakso. Palveluun ovat oikeutettuja henkilöt 

− joiden läheisverkostot ja sosiaaliset kontaktit ovat vähäiset tai heikot 

− Jakson ensisijaisena tavoitteena on asiakkaan nykyisen sosiaalisen toimintakyvyn yl-

läpitäminen ja vertaistuki 

  

5.3 Etäpäivätoiminta 

 

Kuntouttavaa päivätoimintaa on tavoitteena vuoden 2022 aikana järjestää myös etäpäivätoi-

mintana. Kuntouttavalla etäpäivätoiminnalla tarkoitetaan ääni- ja videovälitteistä pienryhmä-

toimintaa, jota suunnataan palvelutarpeen arvioinnin perusteella ikääntyneille tai heidän 

omaishoitajilleen, joilla ilmenee psykososiaalisen tuen tarvetta. Kuten kuntouttavan päivätoi-

minnan, myös etäpäivätoiminnan myöntämisen edellytyksenä on, että asiakas hyötyy ryhmä-

muotoisesta kuntoutuksesta ja hän kykenee sitoutumaan tavoitteelliseen harjoitusjaksoon. 

Etäpäivätoiminnan asiakkaan toimintakyvyn tulee olla riittävä kyetäkseen osallistumaan ryh-

mään teknologiavälitteisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa riittäviä kyvykkyyksiä seuraavilla 

toimintakyvyn osa-alueilla: liikuntakyky, käden motoriikka, näkö, kuulo sekä muisti ja kognitio. 

Asiakkaat, joille on tehty RAI-arviointi, tulevat jatkossa nousemaan esiin potentiaalisina etä-

päivätoiminnan asiakkaina myös RAIsta, joten arviointi on sitä kautta tukemassa ammattilai-

sen päätöksentekoa. 

  

5.3.1 Etäpäivätoiminta 1  

  

Etäpäivätoiminta 1 palveluun ovat oikeutettuja henkilöt 

− jotka kokevat itsensä yksinäisiksi ja se herättää heissä huolestuneisuutta 

− joiden läheisverkostot ja sosiaaliset kontaktit ovat vähäiset ja se herättää heissä huo-

lestuneisuutta 

  

5.3.2 Etäpäivätoiminta 2  

  

Etäpäivätoiminta 2 palveluun ovat oikeutettuja henkilöt 

jotka toimivat asiakkaan omaishoitajina ja kokevat arjessa sekä väsymystä että vertaistuen 

puutetta liittyen omaishoitajuuteen.  
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5.4 Kuljetus kuntouttavaan päivätoimintaan  

  

Tarvittaessa kuntouttavaan päivätoimintaan järjestetään edestakainen kuljetus asiakkaan ko-

toa päivätoimintaan.  Kuljetuspalvelusta peritään erillinen maksu.  

 

5.5. Hygieniapalvelu 

  

Asiakkaalle, jonka kodin peseytymistilat ovat puutteelliset tai peseytyminen ei onnistu sään-

nöllisen kotihoidon palvelun avulla. Hygieniapalvelun asiakkaalle järjestetään tarvittaessa 

edestakainen kuljetus. Hygieniapalvelusta ja kuljetuksesta peritään maksu. 

  

5.6 Omaehtoinen kuntosaliharjoittelu päivätoiminnan yksiköissä 

  

Omatoiminen ikääntynyt voi saada kuntosalin käyttöoikeuden Kortepohjan ja Keltinmäen kun-

touttavan päivätoiminnan kuntosalille lukukausimaksulla toiminnan aukioloaikana. Tavoit-

teena on fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen, lihaskadon etenemisen estäminen ja omatoi-

misuuden tukeminen.  Palvelusta ei tehdä viranomaisen päätöstä. 

 

 

6 KOTIHOITO 
 

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa. Kotihoidon tavoitteena on mahdol-

listaa asiakkaan asuminen omassa kodissaan tukemalla asiakkaan toimintakykyä, terveyttä, 

hyvinvointia, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Kotihoidon palveluita tuotetaan kunnan 

omana toimintana ja palvelusetelillä sekä rintamaveteraaneille palvelusetelillä.  

 

Kaikki kotihoidon asiakkuudet alkavat palveluohjauksen kautta. Palveluohjauksessa kartoite-

taan asiakkaan toimintakyky ja arvioidaan asiakkaan palvelutarve.   

 

Kotihoidon palvelut alkavat aina määräaikaisella arviointijaksolla. OIVA-keskuksen palveluoh-

jaus sekä kotihoito arvioivat asiakkaan toimintakykyä ja palvelun tarvetta koko asiakkuuden 

ajan. Jos asiakkaan toimintakyky muuttuu eikä palvelun myöntämisen perusteet täyty, pal-

velu päättyy. Kunnan myöntämän kotihoidon aikana ja sen päättyessä kartoitetaan muita pal-

veluja asiakkaan arjen tueksi. 

 

6.1 Kotihoidon toteuttaminen ja sisältö 

 

Kotihoidon palvelun sisältö perustuu aina asiakkaan yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitel-

maan, joka tehdään asiakkaan sekä omaisten kanssa. Kotihoidon toiminta perustuu asiak-

kaan toimintakykyä tukevaan ja asiakkaan omat voimavarat huomioon ottavaan työskentely-

tapaan. Kotihoidon määrä ja ajankohta sovitetaan asiakkaan hoidon tarpeeseen. Kotihoitoa 

toteutetaan tarvittaessa kaikkina vuorokauden aikoina. Säännöllisen kotihoidon asiakkaan on 
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mahdollista tarvittaessa saada kotihoidon lääkärin palveluja tai kotihoidon kotikuntoutusta. 

Kotihoidon asiakkaiden kotiutuessa terveydenhuollon yksiköstä kotiutumista tukee kotihoidon 

kotiutustiimi. Myös kotisairaalan käyntejä voidaan toteuttaa osana kotihoitoa. 

 

Kotihoitoa toteutetaan asiakkaan etähoitona ja/tai kotiin tehtävillä kotikäynneillä. Etähoidolla 

tarkoitetaan kokonaisuutta, joka käsittää erilaiset ratkaisut, joilla asiakkaan hoitoa voidaan to-

teuttaa etäyhteyksin. Etähoitoon lukeutuvat mm. etähoiva ja lääkeautomaatit. Etähoidon pal-

veluja tarjotaan asiakkaalle ensisijaisena kotihoidon muotona, mikäli palvelutarpeen arvioin-

nin yhteydessä asiakkaan katsotaan olevan soveltuva etähoivan palveluihin. 

 

6.1.1 Etähoiva  
 

Etähoivalla tarkoitetaan ääni- ja videokuvayhteyden välityksellä tehtyä hoitajan käyntiä asiak-

kaan kotiin. Etähoivalla voidaan korvata osa fyysisistä kotihoidon käynneistä tai asiakkaan 

käynnit voivat olla yksinomaan etähoidon käyntejä. Etähoivan avulla toteutettavia käyntejä 

voivat olla muun muassa ruokailun ohjaus ja seuranta, lääkehoidon ohjaus, insuliinin pistämi-

sen ohjaus, verensokerin mittaamisen ohjaus, tukikäynnit kotona pärjäämisen tueksi sekä 

kuntouttavat käynnit esimerkiksi tuolijumpan tai fysioterapeutin ohjeistamien yksilöharjoitus-

ten avulla. Asiakas on soveltuva etähoivaan, mikäli hän on kykenevä toimimaan itsenäisesti 

ohjauksen avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan kognitio, muisti ja toimin-

takyky ovat riittävällä tasolla eikä käynnillä ole tarvetta toteuttaa fyysistä tekemistä vaativaa 

toimenpidettä, esimerkiksi tukisukkien tai silmätippojen laittoa.  

 

6.1.2 Lääkeautomaatit  
 

Lääkeautomaatit vakiintuvat osaksi etähoivan kokonaisuutta alkuvuodesta 2022. Ne huolehti-

vat asiakkaan lääkkeiden annostelusta oikea-aikaisesti, jolloin asiakkaan ei tarvitse huolehtia 

itse omista lääkkeenottoajoistaan. Lääkeautomaatissa lääkkeet ovat lukitussa säiliössä asi-

akkaan lääkkeenottoaikaan tarjoiltavaa lääkeannosta lukuun ottamatta. Mikäli asiakas ei ota 

tai jostain syystä saa lääkettään oikeaan aikaan, automaatti antaa hälytyksen, jolloin kotihoito 

käy antamassa lääkkeen asiakkaalle. Lääkeautomaatit ovat helppokäyttöisiä ja niiden avulla 

voidaan vahvistaa asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä.  

 

Lääkeautomaatin käyttäjäksi soveltuu asiakas, joka tarvitsee apua lääkityksestä suoriutumi-

sessa ja on riittävän toimintakykyinen: 

- Ei ole vakavasti dementoitunut 

- Ymmärtää yleensä muista ja toimii annetun ohjeen mukaisesti 

- Kykenee liikkumaan kotonaan itsenäisesti 

- Ei tarvitse ruokaillessa toisen henkilön apua eli käden motoriikka on riittävä 

- Kuulee ja/tai näkee riittävän hyvin havaitakseen lääkeautomaatin antamat viestit 
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Lääkeautomaattipalvelua voidaan myöntää kotihoidon palveluihin oikeutetulle asiakkaalle 

seuraavin perustein: 

- Lääkeautomaatin avulla voidaan korvata fyysisiä kotihoidon käyntejä 

- Lääkeautomaatin avulla voidaan muuttaa fyysisiä kotihoidon käyntejä etähoidon/hoiva-

avustajan käynneiksi 

- Lääkeautomaatin avulla voidaan siirtää fyysisiä kotihoidon käyntejä pois ruuhka-

ajoista, jolloin asiakkaan muihin avuntarpeisiin voidaan keskittyä paremmin 

- Lääkeautomaatin avulla voidaan turvata asiakkaan lääkehoito esimerkiksi lääkkeiden 

väärinkäyttötilanteissa 

  

6.1.3 Kotihoidon tehtävät 

 

Kotihoidon asiakkaan perushoitoon liittyvät hoidolliset tehtävät: 

- asiakkaan ohjaaminen ja/tai avustaminen päivittäisissä toiminnoissa, kuten henkilö-

kohtainen hygienia (hampaiden pesu, ihon hoito, kynsien leikkaaminen, peseytymi-

nen) sekä wc-toimet ja pukeutuminen 

- asiakkaan säännöllisestä, terveellisestä ja monipuolisesta ravitsemuksesta huolehtimi-

nen, sekä ravitsemustilan arviointi 

- aamu-, ilta- ja välipalojen valmistuksessa ohjaaminen ja/tai avustaminen 

- valmiin aterian lämmityksessä ohjaaminen ja/tai avustaminen 

- jääkaapin sisällön ja siisteyden tarkistaminen 

- henkilökohtainen avustaminen ruokailussa, esim. syöttäminen ja saattaminen ruoka-

saliin yhteisöllisessä asumisessa.  

- terveydentilan ja yleistilanteen seuranta tarpeenmukainen hoito ja hoitoonohjaus 

- hoitotarvikkeiden ja -välineiden hankinta tai hankinnassa ohjaaminen ja/tai avustami-

nen 

- liikkumisessa ja tarvittavien apuvälineiden hankinnassa ohjaaminen ja/tai avustaminen 

- harjoitusohjelman / kotikuntoutusohjelman suorittamisessa ohjaaminen. 

Kotona toteutettavissa olevat lääke- ja sairaanhoidolliset tehtävät: 

- terveydentilan ja voinnin seuranta, asiakkaan sairauteen liittyvät seurannat (esim. ve-

renpaineen ja painon seuranta) sekä tarvittavista säännöllisistä jatkoseurannoista huo-

lehtiminen 

- lääkehoidon toteuttaminen ja lääkehoidon vaikutusten havainnointi ja seuranta sekä 

arviointi lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 

- säännöllisen kotihoidon asiakkaat kuuluvat pääsääntöisesti lääkkeiden koneellisen an-

nosjakelun piiriin. Jos hoito- ja palvelusuunnitelmassa on sovittu, että kotihoito huoleh-

tii lääkehoidosta, on lääkehoito täysin kotihoidon vastuulla. Tämä tarkoittaa annosjake-

lun järjestämistä, lääkeautomaatin täyttöä, lääkkeiden jakoa dosettiin tarvittaessa sekä 

reseptien uusintaa – tarvittaessa yhteydenotot ja ajanvaraus asiakkaan lääkäriin 

- injektioiden antaminen 

- Iv -lääkityksen tai -nesteytyksen antaminen lääkärin ohjeiden mukaisesti kotisairaalan 

ollessa mukana hoidossa 

- haavahoidot lääkärin ohjeiden mukaan 
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- katetroinnit ja avannehoidot 

- asiakkaalla on mahdollisuus saada saattohoitoa kotiin, jos omaiset ovat mukana saat-

tohoidossa 

- hoito- ja palvelusuunnitelmassa kuvataan eri yhteistyötahojen roolit sekä läheisen rooli 

ja osuus asiakaan saattohoidon toteuttamisessa 

- muistitestin, depressiotestin ja muiden hoidon toteuttamista edellyttävien testien teke-

minen.  

Kodinhoidolliset tehtävät: 

- kodin yleissiisteydestä huolehtiminen, roskien vienti, näkyvien roskien siistiminen, vuo-

teen sijaus ja lakanoiden vaihto, tiskaus, pöytäpintojen pyyhkiminen, jääkaapin ja mik-

roaaltouunin siisteydestä huolehtiminen 

- wc:n siisteydestä huolehtiminen sekä portatiivin tyhjennys ja pesu 

- asiakkaan avustaminen ja neuvonta perussiivouksen hankkimiseksi yksityiseltä palve-

luntuottajalta. 

Turvallisesta ympäristöstä huolehtiminen: 

- psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen turvallisuuden arviointi ja edistäminen 

- elinympäristön turvallisuudesta sekä toimivuudesta /esteettömyydestä huolehtiminen 

ja tarvittaessa yhteydenotto asiantuntijatahoon 

- tekniikan hyödyntäminen turvallisen ympäristön tukena (apuvälineet, turvapuhelin, tur-

vakamera). 

Muut tehtävät: 

- ohjaus ja neuvonta 

- asiointiavun järjestäminen 

- etuuksien, tukien ja edunvalvonnan hakemisessa avustaminen 

- avustaminen välttämättömien vaatteiden hankinnassa silloin, kun sitä ei ole mahdol-

lista muutoin järjestää 

- avustaminen pyykkihuollon hankinnassa 

- saattoapuna toimiminen äkillisissä tutkimuksissa ja lääkärin vastaanotolla silloin, kun 

sitä ei ole mahdollista muutoin järjestää. 

 

6.2 Säännöllinen kotihoito 

 

Säännöllisen kotihoidon alkaessa asiakkaan toimintakykyä, kuntoutumisen mahdollisuutta ja 

kotona selviytymistä seurataan ja tuetaan moniammatillisen tiimin toimesta ensimmäiseen 

palvelupäätökseen kirjatun määräaikaisen jakson ajan. Jakso kestää yleensä noin 4-6 viik-

koa, ja sen päättyessä arvioidaan tarve kotihoidon palvelujen jatkumiselle. Arviointia tehdään 

yhdessä asiakkaan sekä hänen läheistensä kanssa hyödyntäen ikääntyneiden palvelujen 

moniammatillista osaamista, sekä toimintakyvyn arviointi- ja seurantajärjestelmää (RAI).  

 

Mikäli säännöllinen kotihoito jatkuu arviointijakson jälkeen, laaditaan asiakkaille viiden ensim-

mäisen viikon aikana hoito- ja palvelusuunnitelma, johon suunnitellaan asiakkaalle hänen 
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voimavarojaan tukeva hoito ja huolenpito, sekä muut tarvittavat palvelut. Hoito- ja palvelu-

suunnitelman laatimisessa hyödynnetään toimintakyvyn arviointi- ja seurantajärjestelmää 

(RAI) Hoito- ja palvelusuunnitelma arvioidaan ja päivitetään puolivuosittain tai asiakkaan ti-

lanteen muuttuessa. Asiakas ja hoitoon osallistuvat omaiset hyväksyvät hoito- ja palvelu-

suunnitelman allekirjoituksellaan, jolloin he sitoutuvat yhdessä sovittuun hoitoon ja hoivaan. 

Säännöllisestä kotihoidosta tehdään muutoksenhakukelpoinen palvelu- ja maksupäätös. 

Säännöllisen kotihoidon palvelut voidaan lopettaa, mikäli asiakkaan tilanteessa ja toimintaky-

vyssä tapahtuu muutoksia, joiden perusteella myöntämisperusteet eivät enää täyty. 

Asiakkaan palveluntarvetta arvioidaan jatkuvasti ja kotihoidon käyntien määrää ja palveluai-

kaa voidaan lisätä tai vähentää asiakkaan toimintakyvyn ja hoidon tarpeen mukaan. Tällöin 

selvitetään myös läheisten, muiden asiakkaan hoitoon liittyvien tahojen ja palveluntuottajien 

mahdollisuudet tukea asiakkaan kotona pärjäämistä. 

 

6.2.1 Säännöllistä kotihoitoa myönnetään 
 

- henkilölle, jonka hoivan ja huolenpidon tarve on jatkuvaa ja päivittäistä tai useamman 

kerran viikossa (vähintään 3x/vko) tapahtuvaa ja hoidon toteuttaminen edellyttää sosi-

aali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön osaamista 

- henkilölle, joka tarvitsee sairaanhoidollista apua, mutta ei fyysisen, psyykkisen tai sosi-

aalisen toimintakykynsä rajoittuneisuuden vuoksi kykene joko itsenäisesti tai saattajan 

avustamana käyttämään terveyskeskuksen palveluja 

- yöaikaan (klo 21- 07) tapahtuvaa säännöllistä kotihoitoa myönnetään asiakkaan yksi-

löllisen hoidollisen tarpeen ja suunnitelman mukaan. Yöaikaan tapahtuvan säännölli-

sen kotihoidon käynnit sisältävät mm. asentohoidon, wc- käynnin/vaipanvaihdon, aika-

kriittisen lääkehoidon ja/tai saattohoidon 

- tuetun kotona asumisen/säännöllisen kotihoidon palvelusetelin saaneille asiakkaille 

tarvittava yöhoito sisältyy palvelusetelillä tuotettavaan palveluun 

- asiakkaalla on mahdollisuus kotiutusta suunniteltaessa kotikokeiluun, hänen ollessaan 

kirjoilla sairaalassa 

- säännöllisen kotihoidon tilapäisiä yökäyntejä voidaan myöntää yksilöllisen harkinnan 

mukaan 1-2 yötä henkilölle, joka tarvitsee yökäynnin terveydentilan ja voinnin seuran-

nan vuoksi, tai omaishoitajan avun turvin asuvalle henkilölle, jonka omainen on tilapäi-

sesti poissa kotoa tai yhden viikon ajan henkilölle, joka on kotiutunut sairaalasta ja hoi-

tajien arvion mukaan tarvitsee öisin terveydentilan ja voinnin seurantaa. 

Säännöllistä kunnallista kotihoitoa voidaan myöntää harvemmin kuin kolme kertaa viikossa 

vain perustelluista syistä, esimerkiksi: 

- asiakkaalla ei ole taloudellisia edellytyksiä hankkia palveluja yksityisiltä palveluntuotta-

jilta: palvelua voidaan myöntää harvemmin kuin kolme kertaa viikossa asiakkaan brut-

totulojen jäädessä täysimääräisen takuueläkkeen ja ylimmän hoitotuen suuruisen yh-

teenlasketun summan alle, pariskuntien kohdalla edellä mainittu tuloraja lasketaan 

kaksinkertaisena 

- asiakkaan avuntarve on suurempi kuin hänen oma näkemyksensä avuntarpeesta (sai-

raudentunnottomuus) 
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- asiakas on omaishoidontuen piirissä ja/tai asiakkaan läheisen jaksamista on tarkoituk-

senmukaista tukea kotihoidon palveluilla. 

Seuraavissa tapauksissa henkilö ohjataan ensisijaisesti käyttämään yksityisiä palveluntuotta-

jia: 

- kun henkilön avun tarve on harvemmin kuin kolme kertaa viikossa 

- kun henkilö pystyy hakeutumaan muiden terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelui-

den palvelujen piiriin 

- kun henkilön avuntarve on vain siivouksessa, vaatehuollossa tai aterioiden valmistuk-

sessa 

- kun henkilön avuntarve on vain peseytymisessä. 

 

6.3 Tilapäinen kotihoito ja tilapäinen kotisairaanhoito 

 

Tilapäinen kotihoito tai tilapäinen kotisairaanhoito on tarkoitettu asiakkaan tilapäiseen palve-

lutarpeeseen ja se on kestoltaan alle kaksi viikkoa kestävää hoitoa ja huolenpitoa. Tilapäinen 

kotihoito voi olla myös pidempijaksoinen, mikäli asiakaan tilapäinen palvelutarve pitkittyy. Ti-

lanteet arvioidaan yksilöllisesti.  

 

6.3.1 Tilapäistä kotihoitoa tai tilapäistä kotisairaanhoitoa myönnetään 

 

- henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt ja hoidon tarve on tilapäinen ja hoidon 

toteuttaminen vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön osaamista, eikä 

asiakas pysty itse hakeutumaan avoterveydenhuollon palveluihin käyttämällä julkista 

liikennettä tai taksipalveluja 

- henkilölle, jonka tarvitsemaa palvelua ei ole mahdollista muutoin järjestää taloudellis-

ten syiden vuoksi: harkinnanvaraisesti asiakkaan bruttotulojen jäädessä täysimääräi-

sen takuueläkkeen ja ylimmän hoitotuen suuruisen yhteenlasketun summan alle, pa-

riskuntien kohdalla tuloraja kaksinkertaisena 

Seuraavissa tapauksissa henkilö ohjataan ensisijaisesti käyttämään avoterveydenhuollon 

palveluja tai yksityisiä palveluntuottajia: 

- verikokeiden ottaminen (mm. INR- kokeet) 

- lyhytaikaiset haavahoidot 

- yksittäiset sairaanhoidolliset toimenpiteet (ompeleen poistot, korvahuuhtelut) 

- tarkistuskäynnit, joita terveydentilan tai voinnin seuranta ei vaadi. 
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7. KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUJEN UUDELLEEN ARVIOINTI  
 

 

Asiakkaan palvelutarve sekä asiakkaalle myönnetyn palvelun vastaaminen asiakkaan palve-

lutarpeeseen arvioidaan uudelleen, jos asiakkaalle myönnetty palvelu ei vastaa asiakkaan 

palvelutarpeeseen. Uudelleen arvioinnin yhteydessä kartoitetaan, ovatko perusteet palvelu-

jen jatkumiselle edelleen olemassa ja voidaanko asiakkaan palvelutarpeeseen vastata pa-

remmin jonkun muun palvelun avulla. Arvioinnin perusteella jo myönnetty palvelu voi jatkua 

entisellään, voidaan myöntää uusi palvelu tai palvelut päättyvät kokonaan.  

 

Tilanteita missä palvelutarve arvioidaan uudelleen ovat mm.: 

- Asiakkaan toimintakyky sekä terveydentila paranee, eikä hän tarvitse enää hänelle 

myönnettyjä palveluja 

- Asiakkaan säännöllisen kotihoidon toteutunut tuntimäärä on yli 70 tuntia kuukaudessa 

- Asiakas ei sitoudu hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittujen palvelujen käyttöön tai 

yhteistyöhön palvelua toteuttavien työntekijöiden kanssa 

- Asiakas ei itse halua palvelua, vaikka ymmärtää sen olevan välttämätön oman tervey-

den kannalta 

- Asiakas ei osaa esim. alentuneen muistin vuoksi käyttää palvelun osana olevaa tekno-

logiaa 

- Asiakas käyttää laitetta väärin tai muuhun tarkoitukseen kuin mihin laite on palvelua 

myönnettäessä tarkoitettu (esim. turvaranneke, tablettitietokone, lääkeautomaatti) 

- Asiakas käyttäytyy epäasiallisesti tai aggressiivisesti hoitajia kohtaan; tämä voi olla 

fyysisen koskemattomuuden uhkaamista tai sanallista mitätöintiä, vähättelyä tai sol-

vaamista 

- Asiakkaan palveluntarve johtuu asiakkaan runsaasta alkoholin käytöstä ja päihteettö-

mänä ollessa palveluntarvetta ei ole 

- Kuntouttavan päivätoiminnan asiakas tarvitsee koko päiväksi yhden hoitajan tuen, 

asiakas ei jaksa osallistua päivän toimintaan, asiakkaalla paljon poissaoloja esim. 

osastojaksot tai säännölliset lyhytaikaishoidon jakso, asiakas toistuvasti kieltäytyy läh-

temästä päivätoimintaa, asiakas ei kykene toimimaan ryhmässä tai asiakas ei pysty 

osallistumaan ryhmäkuljetukseen, asiakas on levoton autossa, irrottaa turvavöitä mat-

kan aikana tai ahdistuu matkustamisesta.  

 

8 IKÄÄNTYNEIDEN TUETTU ASUMINEN 
 

Ikääntyneiden tuetun asumisen palveluihin Jyväskylässä kuuluvat lyhytaikainen hoito, hoiva-

asuminen/ tehostettu palveluasuminen, perhehoito ja pitkäaikainen laitoshoito.  

Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palveluiden lähtökohtana on, että kotihoito ja muu kotiin 

annettava tuki on aina ensisijainen palvelumuoto. Kotona asumista tuetaan erilaisin kuntout-

tavin keinoin (mm. kuntouttava päivätoiminta, arviointi- ja kuntoutusjaksot) sekä erilaisilla 
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kotiin annettavilla palveluilla kuten turva- ja ateriapalvelu sekä kotihoito. Perusedellytys 

ikääntyneiden tuettuun asumiseen siirtymiselle on, että asiakas ei selviydy kotona enää kotiin 

annettavien tukitoimien turvin. Asumista tuetaan myös palveluohjauksen keinoin ohjaamalla 

ikääntyneitä erilaisiin senioriasuntoihin sekä muihin ikääntyneille kohdennettuihin asumis-

muotoihin.  

 

Jyväskylän ikääntyneiden palvelujen OIVA-keskuksessa tuettuun asumiseen liittyviä asioita 

hoitaa SAS-tiimi. Lyhenne tulee sanoista selvitä, arvioi, sijoita ja samaa nimeä käytetään 

myös muualla Suomessa.  

 

8.1.LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, LAITOS-

HOITO JA ERITYISMUISTIYKSIKKÖ KÄSITTEENÄ 

 

8.1.1 Lyhytaikainen hoito (LAH) 

 

Lyhytaikaisen hoidon (LAH) tavoitteena on tukea asiakkaan kotona asumista. Tavoitteena on 

arvioida ja vahvistaa ikäihmisen toimintakykyä ja voimavaroja erityisesti kotona asumisen ja 

omaishoitajan tai läheisen jaksamisen tukemiseksi sekä kotiutumiseen liittyvissä tilanteissa. 

Tavoitteena on siirtää pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan tarvetta. Lyhytaikainen hoito 

sisältää asiakkaan kuntoutuksen, arvioinnin, ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon.  Lyhytai-

kaishoito on tavoitteellista kuntouttamista sekä arviointia moniammatillisesti.  

 

Tilapäistä ja säännöllistä lyhytaikaista hoitoa järjestetään Jyväskylässä Akseli ja Elinassa 

niille lyhytaikaishoitoon oikeutetuille asiakkaille, joilla on ympärivuorokautisen hoidon ja seu-

rannan tarve.  

 

Säännöllinen lyhytaikaishoito on tarkoitettu:  

- omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi  

- omaisen tai läheisen jaksamisen tueksi, silloin kun asiakas on samassa taloudessa 

asuvan omaisen tai läheisen pääasiallisessa hoidossa 

- kotiin annettavien palveluiden lisäksi tukemaan kotona asumista  

 

Tilapäinen lyhytaikaishoito on tarkoitettu:  

- kotiin annettavien palveluiden lisäksi erityistilanteisiin (esimerkiksi sairauden- tai hoi-

don seuranta ja toteutus tai kriisitilanne)  

- palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointiin ja kartoitukseen  

- sairaalassa olon tai kuntoutusjakson jälkeen tarvittavaan hoivaan ja kuntoutukseen 

 

8.1.2 Arviointi- ja kuntoutusjakso (ARVI)  

 

Arviointi- ja kuntoutusjakson tavoitteena on arvioida moniammatillisesti ja kokonaisvaltaisesti 

asiakkaan toimintakykyä ja kartoittaa kotiin annettavaa tukea. Jaksot myönnetään määräai-

kaisina ja tavoitteena jokaisen asiakkaan kohdalla on kotiutuminen yksilöllisesti suunnitellun 
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tuen turvin. Asiakkaan tilanteen arvioinnissa hyödynnetään aikaisempia moniammatillisia ar-

viointeja ja kirjauksia sekä mittariarviointeja.  

 

Arviointi- ja kuntoutusjakson myöntäminen: 

• Sairaalajakson päätteeksi on tarve asiakkaan toimintakyvyn tai hoidon arvioinnille tai 

jatkokuntoutukselle, jota ei voi toteuttaa asiakkaan kotona.  

• Asiakas hyötyy moniammatillisesta kuntoutuksesta sekä arvioinnista tukemaan kotona 

asumista.  

• Asiakkaan kokonaistilannetta tai palveluntarvetta on tarpeen arvioida moniammatilli-

sesti ympärivuorokautisen hoidon yksikössä.  

 

Arviointi- ja kuntoutusjaksoa ei voida myöntää, jos asiakkaan toimintakyvyn arviointi ja kun-

toutus pystytään toteuttamaan kotona tai asiakkaalla ei ole riittäviä voimavaroja tai motivaa-

tiota kuntoutumiseen. 

 

Jyväskylässä lyhytaikaista hoitoa järjestetään myös perhehoitona, jonka osalta noudatetaan 

erillistä maakunnallista perhehoidon toimintaohjetta. Perhehoitoa myönnetään ensisijaisesti 

omaishoidon asiakkaille. Lisäksi omaishoidon lakisääteisen vapaan järjestämiseen on käy-

tössä palveluseteli. 

 

8.1.3 Hoiva-asuminen/Tehostettu palveluasuminen (TPA) 

 

Tehostettu palveluasuminen (TPA) on asumista, jossa turvataan yksilöllinen asuminen henki-

löille, jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa ympärivuorokautisesti eikä 

tarpeeseen voida vastata kotiin annettavilla palveluilla. Asukkaat ovat pääosin keskivaikeasti 

tai vaikeasti muistisairaita ja/tai monisairaita. 

 

Tehostetun palveluasumisen tarkoituksena on ylläpitää asiakkaiden päivittäistä toimintakykyä 

kuntouttavan työotteen ja monipuolisen yhteisöllisen sekä virikkeellisen toiminnan avulla ko-

dinomaisessa ympäristössä. Tehostetussa palveluasumisessa on mahdollista asua elämän 

loppuun asti.  

 

Tehostettu palveluasuminen sisältää asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon, ate-

riat, siivouksen, vaatehuollon ja osallisuutta sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palve-

lut. Jokaiselle asukkaalle laaditaan hänen toimintakykynsä ja palvelutarpeensa mukainen Rai 

pohjainen hoito- ja palvelusuunnitelma.  

 

Palvelu ei sisällä lääkkeitä, henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita, hoitotarvikkeita eikä vaatteita 

tms. henkilökohtaisia tarvikkeita. Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat tekevät vuokra-

sopimuksen. Asiakkaan on mahdollista hakea KELA:sta hoitotukea sekä tulosidonnaista asu-

mistukea vuokrakustannuksiin.  
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Jyväskylässä tehostettua palveluasumista järjestetään omana toimintana, ostopalveluna ja 

palvelusetelillä. Ostopalveluna ja palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa myöntämispe-

rusteiltaan ja sisällöltään kunnan omaa palvelua. 

 

Mahdollisuutena voi olla myös perhehoito, mihin sijoittumiseen vaikuttaa perhehoidon saata-

vuus maakunnallisesti. Perhehoitoon sijoittuessa noudatetaan erillistä maakunnallista perhe-

hoidon ohjetta.  

 

8.1.4 Pitkäaikainen laitoshoito (PAH) 

 

Vanhuspalvelulain 14§:ssä pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona 

vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen liittyvät perusteet. 

Sosiaalihuoltolain 22§:n mukaan pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitok-

sessa vain, jos se on henkilön terveyden tai turvallisuuden kannalta perusteltua, taikka siihen 

on muu laissa erikseen säädetty peruste. 

 

Jyväskylässä pitkäaikaishoidossa hoidetaan elämänsä loppuvaiheessa olevia, monisairaita, 

hyvin huonokuntoisia lähinnä vuoteeseen hoidettavia asiakkaita. 

  

8.1.5 Erityismuistiyksikkö (ERMU) 

 

Erityismuistiyksikkö tarjoaa hoitoa niille muistisairaille, jotka joko oman tai muiden turvallisuu-

den ja hyvinvoinnin vuoksi tarvitsevat erityistä hoitoa ja ohjausta pienryhmässä. Näillä asiak-

kailla on ympärivuorokautisen hoidon ja seurannan tarve sekä poikkeavaa käyttäytymistä 

(sosiaalisesti sopimaton ja muita henkilöitä häiritsevä käyttäytyminen, kielteinen suhtautumi-

nen hoitoon, karkea, uhkaava kielenkäyttö, jatkuva vaeltelu), mitä esiintyy toistuvasti ja usein 

eikä siihen ole löytynyt muita ratkaisuja.  

 

Hoitojakso erityismuistiyksikössä kestää vain niin kauan kuin asiakas tarvitsee sitä, sen jäl-

keen hänelle etsitään hoitopaikka joko tehostetusta palveluasumisesta tai pitkäaikaishoi-

dosta.  

 

Asiakkaan sijoituspäätös erityismuistiyksikköön tehdään SAS- työryhmässä ja jatkoasuminen 

arvioidaan moniammatillisesti erityismuistiyksikön työntekijöiden, SAS -työryhmän, asiakkaan 

ja omaisten kanssa.  Arvioinneissa hyödynnetään RAI -toimintakykymittaria, asiakkaasta teh-

tyjä hoitoon liittyviä kirjauksia sekä arviointiin osallistuvan moniammatillisen tiimin näkemyk-

siä. 

 

 

9.2 MYÖNTÄMISPERUSTEET IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISEEN JA HOITOON 

 

Ympärivuorokautiseen asumiseen ja hoitoon on oikeutettu asiakkaat, joilla kotona asumista 

tukevista palveluista ja tukitoimista huolimatta kotona asuminen ei ole turvallista joko 
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itsenäisesti asuen tai omaisen kanssa. Heillä on fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja/tai so-

siaalisen toimintakyvyn huomattavaa heikentymistä ja sen vuoksi tarvitsevat monien sairauk-

sien vuoksi ympärivuorokautista hoivaa ja valvontaa. Hoivan ja valvonnan tarvetta on sään-

nöllisesti myös yöaikaan.  

 

9.3 LYHYTAIKAISEEN HOITOON SEKÄ IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISEEN JA 

HOITOON HAKEMINEN 

 

9.3.1 Hakeminen lyhytaikaiseen hoitoon 

 

Omaishoidontukeen oikeutetuille päätöksen lyhytaikaisesta hoidosta tekee omaishoidontuen 

palveluohjaaja. Muille asiakkaille päätös oikeudesta lyhytaikaiseen hoitoon tehdään yksilölli-

sen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Arviointi voidaan tehdä joko kotihoidossa (ohjaaja, 

sairaanhoitaja) tai palveluohjauksessa. Päätöksessä määritellään, kuinka moneen lyhytai-

kaishoidon vuorokauteen kuukaudessa asiakas on oikeutettu ja mille ajalle päätös on voi-

massa.  

 

9.3.2 Hakeminen ikääntyneiden asumiseen 

 

Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon hakeminen käynnistyy asiakkaan, omaisen/ asioi-

den hoitajan tai hoitoon osallistuvan yhteydenotolla ikääntyneiden palveluiden SAS työryh-

mään. 

 

Palvelun myöntäminen perustuu asiakkaalle tehtyyn yksilölliseen ja moniammatilliseen palve-

lutarpeen sekä toimintakyvyn arviointiin. Ennen palvelutarpeen arviointia ja päätöksentekoa 

tulee asiakkaan tila olla vakaa. Palvelutarpeen arviointi toteutetaan yhteistyössä asiakkaan ja 

hänet hyvin tuntevan hoitotahon ja omaisen kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin tukena käyte-

tään RAI toimintakykyarviointimittaria sekä muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 

käytettäviä mittareita 

 

Asiakaskohtaisen palvelutarpeenarvioinnin pohjalta asiakkaalle tehdään SAS- työryhmässä 

myönteinen tai kielteinen palvelupäätös ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palvelusta. 

Vanhuspalvelulain (980/2012) 3. luvun 18§:n mukaan kunnan on tehtävä päätös iäkkään 

henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen 

hakemuksen johdosta ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä siten, ettei iäkkään hen-

kilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu. 

 

Samaisen lain ja pykälän mukaan päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntä-

misestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hake-

mus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kii-

reelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 

päätöksen teosta. 
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9.4 PITKÄAIKAISEN ASUMISEN HOITOPAIKAN VASTAANOTTAMINEN 

 

Asiakas voi esittää toiveensa hoitopaikasta. Aina toivetta vastaavaa hoitopaikkaa ei voida jär-

jestää mutta siihen pyritään. 

 

Monen palvelutalon rakentamiseen on saatu valtion avustusta, korkotukea ja/tai lainaa (ns 

ARA-lainaa). Näissä ARA – kohteissa asukasvalintaperusteina on asiakkaan palveluasumi-

sen tarve, varallisuus ja tulot. Nämä selvitetään ennen ympärivuorokautisen asumisen ja hoi-

don palvelupäätöksen tekoa ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palvelupäätöksen yh-

teydessä. Mikäli varallisuutta ja tuloja ei saada selvitettyä, asiakas ei voi sijoittua ARA-koh-

teeseen. ARA kohteiden asukasvalinnoissa asetetaan etusijalle palveluasumisen tarpeessa 

olevat vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat (Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoi-

keuslainojen korkotuesta (604/2001) 11 a - d§ ja aravarajoituslaki (1190/1993) 4 a - d§). Jos 

asiakas ei täytä ARA-kohteeseen sijoittumisen edellytyksiä, on vaihtoehtona vapaarahoittei-

set kohteet.  

 

Kun asumispalveluun oikeutetulle järjestyy hoitopaikka, muuton tulee tapahtua pääsääntöi-

sesti kolmen vuorokauden kuluessa. Muuton yhteydessä asiakkaan kanssa tehdään vuokra-

sopimus ja asiakkaan tulee hankkia muuttopäivästä alkaen palveluasumisen asuntoon koh-

distuva kotivakuutus vastuuvakuutusosineen. 

 

Jos sairaalassa tai lyhytaikaisessa hoitopaikassa oleva asiakas ei hyväksy hänelle esitettyä 

ympärivuorokautisen hoidon hoitopaikkaa, tulee asiakkaan kuitenkin siirtyä kyseiselle paikalle 

perusteettoman sairaalahoidon tai lyhytaikaishoidon välttämiseksi. Tämän jälkeen asiakas voi 

hakea vaihtoa haluamaansa kohteeseen ja vaihto pyritään järjestämään paikkatilanteen sen 

salliessa. Jos kotona oleva asiakas ei hyväksy hänelle esitettyä hoitopaikkaa, hänelle ympäri-

vuorokautisesta asumisesta ja hoidosta tehty palvelupäätös raukeaa. Asiakkaan tulee tässä 

tilanteessa hakea palvelua uudelleen. Asiakkaalle tehdään uusi päätös hänen ilmoituksensa 

perusteella ja jonotusaika alkaa alusta. 

 

9.5 IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISEN JA HOIDON PALVELUTARPEEN MUUT-

TUMINEN 

 

Mikäli asiakkaan hoidon ja hoivan tarve muuttuu ennen sijoittumista hoitopaikkaan, arvioi-

daan ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon tarve uudelleen. Ympärivuorokautisen asumi-

sen ja hoidon paikkaa odottavan henkilön myönteinen palvelupäätös raukeaa, mikäli asiakas 

selviytyy päivittäisistä toiminnoistaan kotiin annettavien palveluiden turvin. Jos asiakkaan ol-

lessa jo sijoitettuna ympärivuorokautiseen asumiseen ja hoitoon, asiakkaan toimintakyky 

muuttuu oleellisesti paremmaksi, arvioidaan ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon tarve 

uudelleen. Asiakkaan toimintakykyä ja tuen tarvetta arvioidaan yhteistyössä asiakkaan, hä-

nen omaisten ja läheisten sekä hoitoon osallistuvien kanssa. Keskeistä arvioinnissa on selvit-

tää, onko asiakkaan hoitoa mahdollista toteuttaa kevyemmillä palveluilla.  
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9.6 ASUMINEN YKSITYISESSÄ ASUMISPALVELUSSA ILMAN KUNNAN 

PALVELUPÄÄTÖSTÄ 

 

Mikäli asiakas on itse hakeutunut yksityisen palveluasumisen piiriin ilman kunnan myönteistä 

ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palvelupäätöstä, hänellä ei ole mahdollisuutta ta-

loudellisiin syihin vedoten saada kaupungin järjestämää asumispalvelua ennen kuin kaupun-

gin määrittelemät ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon myöntämisperusteet täyttyvät. 

Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palvelusta tehdään palvelupäätös voimassa ole-

vien myöntämisperusteiden mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


