
   
 
 
 
 
 
PÖYTYÄN KUNNAN PALVELUASUMISEN, TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN JA 
LYHYTAIKAISHOIDON KRITEERIT  1.10.2020 ALKAEN. 
 
 
ASUMISPALVELUT: 
 
Sosiaalihuoltolain (1301/2014 § 21) mukaan kunnan on huolehdittava asumispalveluiden 
järjestämisestä. Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluita järjestetään henkilöille, jotka 
erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea päivittäisessä asumisessa. Pöytyän kunnassa on 
palveluasumista sekä tehostettua palveluasumista. 
 
 
 
PALVELUASUMINEN:  
 
Palveluasumista järjestetään vaihtoehtona henkilöille, joilla on tehostetun kotihoidon tarve tai 
lisääntynyt asumisen tuen tarve. Hän voi tarvita useita hoivakäyntejä vuorokaudessa, mutta ei 
tarvitse ympärivuorokautista hoivaa. Henkilö kokee yksinäisyyttä ja turvattomuutta, joiden 
seurauksena voi olla useita osastojaksoja. Palveluasuminen on asumismuoto turvallisessa ja 
yhteisöllisessä asumisympäristössä ikääntyneille, jotka tarvitsevat hoitohenkilökunnan 
päivittäistä tukea ja apua asumisessa. 
 
Palveluasumisessa tarjotaan asiakkaan tarpeiden mukaista kuntouttavaa hoivaa, huolenpitoa ja 
tukipalveluja aamusta iltaan. Palveluun sisältyy asiakkaan tarpeen mukainen ohjaus- ja 
neuvonta, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, hoiva- ja huolenpito, tukipalvelut sekä 
osallisuutta ja toimintakykynsä ja palvelutarpeen mukainen hoito- ja palvelusuunnitelma.  
 
Hoitohenkilöstö on paikalla klo 7-21. Palveluasuminen ei sisällä ympärivuorokautista palvelua ja 
yöaikainen hoito ja turvallisuus perustuvat tarvittaessa turvahälytysjärjestelmään.  
 
Palvelutarpeen arvioinnin apuna käytetään muisti- ja toimintakykymittareita. RaVa indeksi on 
vähintään 2.5 
 
 
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN:  

 
Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilölle, jolla on fyysisen, kognitiivisen ja/tai 
sosiaalisen toimintakyvyn alentumista niin paljon, että hän tarvitsee ympärivuorokautista 
huolenpitoa, valvontaa ja hoitoa eikä tarpeeseen ja turvallisuuteen voida vastata kotiin 
annettavilla palveluilla, omaishoitajan avun turvin tai palveluasumisella.  Henkilö tarvitsee toisen 
henkilön apua lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa useita kertoja päivässä. Avuntarve on 
myös yöaikaan. Henkilöllä ei ole lääketieteellistä hoidontarvetta sairaalatasoiseen hoitoon. 
Tehostettuun palveluasumiseen siirtyminen on avohuollon palveluista viimesijainen. 
Lähtökohtana on, että kaikki mahdollinen kotona asumista tukevat palvelut ja asiakkaan 
mahdollisuus selviytyä kotiin annettavien palveluiden tuella selvitetään ennen tehostettuun 
asumispalveluihin siirtymistä. 
 
Muistisairautta sairastavalla henkilöllä on jatkuva henkilökunnan läsnäolon tarve. Asiakkaiden 
muistitoiminnot ovat vaikeasti tai keskivaikeasti alentuneet, sairauteen liittyvän 
karkailutaipumusten vuoksi he tarvitsevat valvottuja asumispalveluita. 



   
 
 
 
 
 
 
Pariskunnan sijoittamisessa tehostettuun palveluasumisen yksikköön tulee molempien täyttää 
tehostetun- tai palveluasumisen kriteerit. 

 
Tehostetun palveluasumisen paikan saamiseksi RaVa-toimintakykymittarin tulos tulee olla 
vähintään 3,00. MMSE  17/30.  Muistisairaalla RaVa  vähintään 2.2 
 
 
LYHYTAIKAINEN HOITO ELI INTERVALLI: 
 
Lyhytaikaishoidon (intervalli) tavoitteena on arvioida ja vahvistaa ikäihmisen toimintakykyä ja 
voimavaroja erityisesti kotona asumisen ja omaishoitajan tai läheisen jaksamisen tukemiseksi 
sekä kotiuttamiseen liittyvissä tilanteissa. Äkillinen intervallitarve voi aiheutua äkillisestä, 
odottamattomasta tapahtumasta kotona (esim. vesivahinko, tulipalo). Tavoitteena on siirtää 
pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan tarvetta. Hoitojakson kesto ja ajankohta sovitaan aina 
etukäteen. Hoitojakson pituus on maksimissaan 1-2 viikkoa.  
 
 
PALVELUASUMISEEN HAKEMINEN: 
 
Palveluasumista haetaan aina kirjallisesti. Hakemukset käsittelee SAP-työryhmä (sijoita- arvioi- 
palveluohjaa), joka asetettujen kriteerien perusteella esittää hakijalle paikan myöntämistä tai jos 
palveluntarve ei täyty, tehdään kielteinen päätös. Päätös tehdään aina kirjallisena. 
Henkilön sijoituspäätökseen vaikuttaa hoidontarpeen arviointi, jonka perusteella SAP-työryhmä 
käsittelee hakemukset palveluasumiseen. SAP-toiminnan mukaan tarkoituksena on henkilön 
sijoittaminen hänen toimintakykyään ja avuntarvetta vastaavaan paikkaan. Kotihoito on aina 
ensisijainen hoitomuoto tukipalveluiden turvin. 
  
Tarkoituksenmukaisen hoitomuodon ja paikan valinnassa selvitetään aina henkilön 
kokonaistilanne. Kokonaisvaltaisessa selvityksessä otetaan huomioon fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen toimintakyky, terveydentila sekä palvelujen aikaisempi käyttö. Palvelutarpeen 
arvioinnit tehdään kotona tai palvelukeskuksissa. Hakemusta ei tehdä koskaan sairauden 
akuutissa vaiheessa, kun hoito ja mahdolliset tutkimukset tai kuntoutus on kesken.  
 
Palveluasumispaikka on otettava vastaan tarjotusta yksiköstä viivytyksettä (viimeistään 
seitsemän kalenteripäivän kuluessa). Mikäli asiakas kieltäytyy tarjotusta asumispalvelupaikasta 
ei ole mahdollista odottaa vaihtoehtoista paikkaa vaan hakemus raukeaa. Mikäli 
asumispalvelupaikkoja on vapaana useammassa yksikössä, otetaan asiakkaan ja omaisten 
toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioon asumispalveluyksiköiden valinnassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perusturvalautakunta 16.9.2020 

 


