
KUN KOTONA EI PÄRJÄÄ

Lähtökohtana on, että vanhukset asuvat kotona mahdollisimman pitkään kotiin annettavien
palveluiden turvin. Asumispalvelut eivät ole vaihtoehto kotihoidolle, vaan se on hoidon jatkumo, kun
kotona ei enää ole turvallista asua kotiin annettavien palveluiden turvin.

Palveluasumiseen sijoittuminen käynnistyy moniammatillisen työryhmän ja yksilöllisen palvelutarpeen
arvioinnin kautta. Palveluasumisen päätökset tekee moniammatillinen sas-työryhmä.

ASUMISPALVELUT

Asumispalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa
vuorokauden kaikkina aikoina, silloin kun omassa kodissa asuminen ei ole enää mahdollista kotiin
annettavien palveluiden tukemana. Asumispalveluiden tehtävänä on tukea asiakkaan omatoimisuutta
ja toimintakykyä sekä antaa turvallinen asumisympäristö ja tarvittava hoiva ja huolenpito.

Lyhytaikaishoito
Kun kotona asuminen ja selviytyminen hankaloituu tai on hetkellisesti haasteellista, tarjoamme apua
lyhytaikaishoitoyksiköissämme.

Pitkäaikaishoito
Tavoitteenamme on mahdollistaa ikäihmisen turvallinen kotona asuminen järjestämällä palveluja ja
hoitoa kotiin ympäri vuorokauden. Hakeutuminen ympärivuorokautiseen hoitoon tulee ajankohtaiseksi
silloin, kun iäkkään henkilön toimintakyky on heikentynyt niin paljon, että kotona asuminen ei onnistu
kotiin annettavien palvelujen, tukitoimien ja teknologian turvin eikä asiakkaalla ole perusteltua syytä
sairaalatasoiseen hoitoon. Pitkäaikaishoito jaotellaan perhehoitoon, palveluasumiseen ja tehostet-
tuun palveluasumiseen.

Perhehoito
Perhehoidon piiriin kuuluu asiakas, jonka toimintakyky on heikentynyt niin, että hän tarvitsee ympäri-
vuorokautista hoivaa, kuitenkin niin, että yöaikainen hoidon tarve satunnaista.

Palveluasuminen
Palveluasumisen piiriin kuuluu asiakas, jonka toimintakyky on heikentynyt niin, ettei hänelle riitä
säännöllisen kotihoidon antamat palvelut. Tilapäisen yöhoidon tarve turvataan yöpartion turvin.

Tehostettu palveluasuminen
Tehostetun palveluasumisen piiriin kuuluu asiakas, jonka toimintakyky on heikentynyt niin, että hän
tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa, hoitoa tai valvontaa. Asiakas ei kykene olemaan yksin kuin
lyhyen hetken.

Tehostettu palveluasuminen on yhteisöllistä asumista asumispalveluyksiköissä, jossa hoitohenkilö-
kunta on paikalla ympärivuorokautisesti.

Miten asumispalveluihin hakeudutaan?
Palveluasumiseen ja ympärivuorokautiseen hoivaan sijoittuminen käynnistyy ammattilaisten tekemän
moniammatillisen ja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat voivat ottaa yhteyttä oman alueen sairaanhoitajaan.
Omaishoidon tuen asiakkaat ovat yhteydessä omaishoidon tuen palveluohjaajaan. Jos ikäihminen ei
ole säännöllisen kotihoidon tai omaishoidon tuen piirissä, ota yhteyttä SAS-hoitajaan.



SAS-hoitaja koordinoi asiakkaiden sijoittumista eri hoitomuotoihin. Tavoitteena on, että jokainen
hoitopaikkaa tarvitseva pääsisi hänen hoidontarpeensa kannalta sopivimpaan paikkaan.  SAS-hoitaja
toimii myös lyhytaikaishoidon yhdyshenkilönä.

Hoitopaikkahakemukset toimitetaan SAS-hoitajalle.

Yksilökohtaisen ratkaisun palveluasumiseen tai ympärivuorokautiseen hoivaan sijoittumisesta tekee
moniammatillinen SAS-työryhmä, johon kuuluvat SAS-hoitaja, kotiutushoitaja ja sosiaalityöntekijä,
tarvittaessa pyydetään lääkärin lausunto. (SAS-ryhmä S =Selvitetään asiakkaan tilanne ja toiminta-
kyky, A= arvioidaan asiakkaan hoidon tarve, S = sijoitetaan hänet oikeaan ja tarpeiden mukaiseen
palveluun) Viranhaltijapäätöksen palveluiden myöntämisestä tekee sosiaalityöntekijä, puh.
044 368 6737.

Yhteystiedot:
SAS-hoitaja, puh. 044 368 6821
Tapparakatu 1–3
76100 Pieksämäki.

Pieksämäen kaupungin palveluasumisyksiköt:

Palvelukeskus Kerttula, Seunalantie 10B, Pieksämäki, puh. 044 588 3872
Ikihonka, puh. 044 588 3356
Tervaskanto, puh. 044 388 3837
Visakoivu, puh. 044 588 3836
Päivänkämmen, puh.  044 588 3312

Palvelukoti Kivitasku, Sepäntie 26, Virtasalmi, puh. 044 588 3845
Muistola, puh. 044 588 3893
Onnela, puh. 044 588 3892

Palvelukoti Hiekanpää, Huvilakatu 27, Pieksämäki, puh. 044 588 2349
Kuusela, puh. 044 799 5595
Koivula, puh. 044 799 5596
Mäntylä, puh. 044 799 5597
Haapala, puh. 044 7995598.


