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VÖYRIN KUNNAN PERUSTEET KOTIHOIDON MYÖNTÄMISELLE
Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ään sisältyvien
kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. Sosiaalihuoltolain (1301/2014)
19 §:n mukaan kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun
vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen
perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen erilaisista tehtävistä ja
toiminnoista. Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi
välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista muulla tavoin.
Kotisairaanhoitoa annetaan yli 18-vuotiaille kunnassa asuville henkilöille, jotka tarvitsevat
sairaanhoitoa eivätkä sairauden tai muun toimintakyvyn aleneman vuoksi pysty kulkemaan
terveyskeskukseen tai muulle sairaanhoidon vastaanotolle. Kotisairaanhoitoa annetaan
lääkärin määräyksestä ja sitä antavat asiakkaan omassa kodissa hoitohenkilökunta ja lääkäri
asiakkaan kanssa suunnitellulla ja sovitulla tavalla.
Ikääntyneiden kotipalvelun myöntämisessä edellytetään, että asiakkaan kokonaistilanne
täyttää kotipalvelun saannin myöntämisperusteet. Kotipalvelunohjaaja ottaa lisäksi kantaa
tarkempiin RAVA-, ADL- ja CDR- tai RAI-arviointiin perustuviin myöntämisedellytyksiin sekä
tarpeen mukaan MMSE- ja/tai CERAD-muistitestiin yhdessä kotisairaanhoidon ja muiden
kanssa. 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

RAVA-luokka

Hoitosuositus

1

1,29–1,49

Satunnainen

2

1,50–1,99

Tuettu

3

2,00–2,49

Valvottu

Kotona itsenäisesti tai omaisen tai läheisen
avulla
Kotona itsenäisesti tai omaisen tai läheisen
avulla
Kotihoito

4

2,50–2,99

Valvottu

Kotihoitoyksikkö

5

3,00–3,49

Tehostettu

6

3,50–4,03

Täysin autettava

Tehostettu palveluasuminen
Vanhustenhuollon vuodeosasto

RAVA mittaa asiakkaan toimintakykyä ja avuntarvetta.

RAI Oulu Screener -arviointi

Hoitosuositus

MAPLe_5-asteikon mukaan
ADL: > 0, syy on selvitettävä.
IADL: Jos asiakkaalla on vaikeuksia jollakin alueella
eikä palveluntarpeeseen pystytä vastaamaan
tukipalvelujen avulla.
CPS: > 0, syy on selvitettävä.

Kotihoito

Perusteet on hyväksytty peruspalvelulautakunnassa § 131/16.11.2016, ja ne ovat olleet
käytössä 1.1.2017 lähtien.
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VÖYRIN KUNNAN PERUSTEET TUKIPALVELUJEN MYÖNTÄMISELLE
Tukipalvelu

Sisältö

Myöntämisperusteet

Kauppakassi

Lähikaupasta ostetut
elintarvikkeet ja/tai
einesruoka.
Toimitus kotiin kerran
viikossa.



Lounastarjoilu voidaan
järjestää
kotihoitoyksiköiden
ruokalassa.



Lounastarjoilu
ruokalassa

Jos asiakas ei itse pysty tekemään
ostoksia lähikaupassa tai valmistamaan
ruokaa itse.
Edellyttää sopimusta lähikaupan kanssa
sekä asiakastiliä lähikaupassa.



Asiakas asuu lähellä tai hänellä on
käytössään auto ja hän voi tulla
hakemaan/syömään lämpimän aterian
lounaspalvelupisteessä.
Erityisruokavalioihin tarvitaan todistus.


Ateriapalvelu

Kotiin kuljetettava lounas.
Voidaan myöntää
seuraavien vaihtoehtojen
mukaisesti:
3 päivää/viikko: ma, ke, pe
5 päivää/viikko: ma–pe
7 päivää/viikko: ma–su
Ateriapalvelu seitsemänä
päivänä viikossa edellyttää,
että asiakkaalle on
myönnetty päivittäinen
kotipalvelu.










Ateriapalvelun myöntämisperusteena
on, ettei asiakas pysty käyttämään
ruokakassin kotiinkuljetuspalvelua,
lounastarjoilua ruokasalissa (ei autoa
käytettävissä) eikä pysty itse
valmistamaan ruokaa.
Asiakkaan terveys vaarantuu ilman
säännöllisiä aterioita, esim. diabeetikot
ja muistisairaat.
Erityisruokavalioihin tarvitaan todistus.
Jos viikolle osuu arkipyhiä (esim.
pääsiäisenä), ateriapalvelu taataan
myönnettyjen päivien lukumäärän
mukaan.
Voidaan yhdistää Kauppakassi-palveluun

Turvapalvelu
(turvapuhelin ja
ovihälytinjärjestelmä)

Turvapalvelu vuorokauden
ympäri, yli 75-vuotiaille ja
niille, joiden toimintakyky
on heikentynyt.

 Turvapalvelun tarve perustuu asiakkaan
terveyteen.
 Asiakkaan tulee olla halukas ottamaan
turvapuhelimen ja ymmärtämään, miten
sitä käytetään.
 Turvapuhelin on henkilökohtainen.
 Jos kotipalvelu toimii turvahälytyksen
yhteyshenkilönä, kotipalvelun on
saatava asunnon avain.
Avainta säilytetään kotipalvelun
toimistossa tai turvallisessa paikassa
asunnon läheisyydessä.
 Turvapuhelin, jota ei käytetä,
palautetaan, jolloin sen laskutus päättyy.

Pyykinpesupalvelu

Pyykinpesu hoidetaan oman
kodin ulkopuolella kunnan
omassa pesulassa Tallmon
palvelukeskuksessa.

 Asiakas ei selviä pyykinpesusta itse tai
hänellä ei ole tarkoituksenmukaisia
pyykinpesumahdollisuuksia kotona.
 Omaiset/läheiset eivät pysty
huolehtimaan pyykinpesusta.
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VÖYRIN KUNNAN PERUSTEET KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISELLE
LAPSIPERHEILLE
Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään, että lapsiperheillä on oikeus saada perheen
huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin
turvaaminen ei ole mahdollista sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen
toimintakykyä alentavan syyn vuoksi. Tämä koskee myös tilanteita, joissa lapsen hyvinvoinnin
turvaamiseksi tarvitaan apua erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Kotipalvelu on
tavoitteellista toimintaa, vanhemmuuden määräaikaista tukemista arjessa, mitä tehdään
yhdessä perheen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien
voimavarojen vahvistaminen.
Lapsiperheiden kotipalvelu on luonteeltaan aina tilapäistä ja perustuu tarveselvitykseen.
Yleensä palvelua tarjotaan kerran viikossa, arkisin ja 2–4 tuntia kerrallaan enintään 3 kuukauden
ajan. Lapsiperheiden kotipalvelu keskittyy perheen arkiaskareisiin tarjottavaan ohjaukseen,
tukeen ja neuvontaan. Palvelu sisältää myös lastenhoidon ja kodinhoidon apua.
Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu pääasiassa perheille, joilla on alle kouluikäinen lapsi,
mutta voidaan laajentaa kattamaan alle 18-vuotiaat lapset alaikäisten tilanteen turvaamiseksi.
Kotipalvelua voidaan myöntää seuraavissa tilanteissa:
 Perheessä on alaikäisiä lapsia


Lapsen vanhempi on vammainen tai hänellä on pitkäaikainen sairaus



Vanhempi on sairastunut äkillisesti tai perhettä on kohdannut jokin muu kriisi



Vanhemman uupumus



Vaikea elämäntilanne



Yhtäkkiset elämänmuutokset



Lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaus



Perheen arkirutiinien valvonta ja vahvistaminen



Perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa



Vanhemman ja lapsen kommunikaation tukeminen muutostilanteessa



Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tuki ja ohjaus



Lapsen vamma ja pitkäaikainen sairaus

Kotipalvelua ei myönnetä seuraavissa tilanteissa:
 Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä kotiin
hoitamaan lastaan


Lapsen pitkäaikaiseen, päivittäiseen hoitoon



Ainoastaan siivoamiseen



Vanhempien etätyöhön kotona, opintoihin tai harrastuksiin



Henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen

Omaishoidon tuen perusteet on hyväksytty peruspalvelulautakunnassa § 131/16.11.2016, ja ne
ovat olleet käytössä 1.1.2017 lähtien.

