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VÖYRIN KUNNAN PERUSTEET VANHUSASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMISELLE
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mukaan ”asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka
erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea asumisessa. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia
suhteesa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut.”
Kunta tarjoaa erityyppisiä asumispalveluja ja ympärivuorokautista hoitoa vanhuksille, jotka eivät
vaativan hoidon ja huolenpidon tarpeen vuoksi pysty enää asumaan kotona. Palvelut jakautuvat
intervallihoitoon,
kotihoitoyksikössä
asumiseen,
tehostettuun
palveluasumiseen
ja
vanhustenhuollon vuodeosastoon.
Asumispaikan myöntäminen vanhukselle edellyttää, että hänen kokonaistilanteensa täyttää joukon
yleisiä perusteita ja lisäksi eri palvelutasojen erityisperusteita. SAS-ryhmä ottaa lisäksi kantaa
tarkempiin erityisperusteisiin, jotka pohjautuvat RAVA-, ADL- ja CDR- tai RAI-arviointiin sekä tarpeen
mukaan MMSE- ja/tai CERAD-muistitestiin. Mittarit toimivat hoidontarpeen arviointivälineinä, joilla
päätöksenteosta saadaan luotettavaa ja objektiivista. Arviointi ja päätös perustuvat kuitenkin
ammatilliseen
kokonaisarvioon,
joka
tehdään
vuoropuhelussa
asiakkaan
ja
omaisten/läheisten/edunvalvojan kanssa.
RAVAluokka

RAVAindeksin
arvo

3

2,00–2,49

Valvottu

Kotihoito (kotipalvelu ja/tai
kotisairaanhoito)

4

2,50–2,99

Valvottu

Kotihoitoyksikkö

5

3,00–3,49

Tehostettu

Tehostettu palveluasuminen

6

3,50–4,03

Täysin autettava

Vanhustenhuollon vuodeosasto

RAVA-luokka

Hoitosuositus

RAVA mittaa asiakkaan toimintakykyä ja avuntarvetta.

RAI Oulu Screener -arviointi

Hoitosuositus

MAPLe_5: 3–4 (luokka 41–54 MAPLe 15:ssä)
ADLH: 3–6

Kotihoitoyksikkö

CPS: 2–6 (2 voi tulla kyseeseen jos ADL on vähintään 4)
MAPLe_5: 4–5 (luokka 41–54 MAPLe 15:ssä)
ADLH: 3–6
CPS: 2–6 (2 voi tulla kyseeseen jos ADL on vähintään 4)

Tehostettu palveluasuminen

MAPLe_5: 4–5 (luokka 41–54 MAPLe 15:ssä)
ADLH: 3–6

Tehostettu palveluasuminen,
dementiayksikkö

CPS: 3–6 luokka 46, 51, 54 MAPK 15:ssä vaatii
dementiasumisen 7
MAPLe_5: 4–5 (luokka 44–54 MAPLe 15:ssä)
ADLH: 4–6

Vanhustenhuollon vuodeosasto

CPS: 0-6

Perusteet on hyväksytty peruspalvelulautakunnassa § 131/16.11.2016, ja ne ovat olleet käytössä
1.1.2017 lähtien.
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Yleiset perusteet asumispaikan myöntämiselle





Akuutit sairaudet on hoidettu.
Pitkäaikaissairaudet on diagnosoitu ja asiakkaan tila on vakaa.
Puutteellinen asunto ei oikeuta asumispaikkaan.
Asumispaikkaa ei voida myöntää taloudellisista syistä. Tuet ja avustukset, joita asiakas voi hakea, on
kartoitettu ja käytetty.
 Akuutista ratkaisusta ei saa tulla pysyvää ratkaisua.

Kotihoitoyksikkö
Palveluntarve





Asiakas tarvitsee valvontaa ja huolenpitoa heikentyneen fyysisen ja/tai kognitiivisen toimintakyvyn vuoksi,
mutta ei tarvitse jatkuvaa valvontaa yöaikaan.
Asiakas selviytyy monista päivittäisistä toimista vielä itse tai ohjattuna (esim. pukeminen, wc-käynnit).
Kotihoito ei pysty enää täyttämään asiakkaan tarpeita turvallisesti.
Avuntarve on jatkuvaa eikä ainoastaan tilapäistä.

Hoito- ja huolenpitotoimet




Asiakas on käynyt kuntoutuksen ja se on arvioitu; apuvälineitä on kokeiltu.
Omaishoitaja ei enää jaksa kotihoidon toimista huolimatta.
Kotihoidon tai muun verrattavissa olevan hoitotahon toimet ovat mittavia; useita käyntejä päivässä ja
mahdollisia yökäyntejä.

Tehostettu palveluasuminen
Palveluntarve





Asiakas tarvitsee valvontaa ja huolenpitoa heikentyneen fyysisen ja/tai kognitiivisen toimintakyvyn vuoksi.
Asiakas tarvitsee apua myös öisin.
Asiakkaalla on suurta ja jatkuvaa avuntarvetta ja hän tarvitsee apua useimpiin päivittäisiin toimintoihinsa.
Kotihoito ei pysty enää täyttämään asiakkaan tarpeita turvallisesti.
Avuntarve on jatkuvaa eikä ainoastaan tilapäistä.

Hoito- ja huolenpitotoimet




Asiakas on käynyt kuntoutuksen ja se on arvioitu; apuvälineitä on kokeiltu.
Omaishoitaja ei enää jaksa kotihoidon toimista huolimatta.
Kotihoidon tai muun verrattavissa olevan hoitotahon toimet ovat mittavia; useita käyntejä päivisin ja öisin.

Tehostettu palveluasuminen, dementiayksikkö
Muisti ja kognitiiviset toiminnot (diagnoosi plus 1–2 kriteerin täyttyminen riittää)






Asiakkaalla on diagnosoitu muistisairaus ja todettu heikentynyt kognitio.
Asiakkaalla on käyttäytymiseen liittyviä ja psyykkisiä oireita, ja hän voi aiheuttaa vaaratilanteita itselleen
tai muille.
Asiakas karkailee ja vaeltelee kodin ulkopuolella eikä riskejä pystytä poistamaan huolenpidolla tai teknisillä
ratkaisuilla.
Asiakas ei ole orientoitunut aikaan tai paikkaan.
MMSE-pisteet voivat olla <18 ja/tai CPS>3, mutta jos kuvaan kuuluu käyttäytymismuutoksia ja psyykkistä
vaikutusta, pisteet eivät saa ohjata. On otettava huomioon kokonaisuus. Muistia voidaan selvittää myös
CERAD-testillä.

Palveluntarve


Sama kuin tehostetussa palveluasumisessa.

Vanhustenhuollon vuodeosasto
Hoidon- ja palveluntarve
 Asiakas tarvitsee erittäin mittavaa apua päivittäisissä toiminnoissaan ja/tai makaa vuoteessa suuren osan
vuorokautta.
 Asiakkaan terveysesteet ovat kliinisesti mittavia ja hoidolle on lääketieteelliset perusteet.
 Lääketieteellinen hoidontarve on ratkaiseva myönnettäessä hoitopaikkaa vanhustenhuollon
vuodeosastolla.
 Asiakkaan hoidontarve on niin suuri, ettei turvallista hoitoa ole perusteltua järjestää muulla tavoin kuin
vanhustenhuollon vuodeosastolla.

Hoito- ja huolenpitotoimet



Annetut kuntoutustoimenpiteet eivät mahdollista avohoidon jatkamista.
Asiakkaan tarvitsema hoito on kliinisesti mittavaa ja edellyttää ympärivuorokautista hoitoa.

