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1. HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT  

 
Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehdään kaikille 80-vuotta täyttäville henkilöille, jotka 
eivät ole säännöllisen kotihoidon piirissä. Hyvinvointia edistävien käyntien tarkoituksena 
on edistää ikäihmisten kotona selviytymistä kartoittamalla ikäihmisten mm. toimintakyky, 
asunto-olosuhteet ja palvelujen tarpeet hyvissä ajoin. 
  
 

2. TUKIPALVELUT 
 

Tukipalveluiden ja kotihoidon myöntämisen perusteet koskevat ikäihmisiä pitkäaikais-
sairaita, vammaisia sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujia. Tukipalveluiden tarpeen 
arvioinnin tekee palveluohjauksen työntekijät. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevan 
asiakkaan tukipalvelutarpeen arvioinnin voi tehdä myös kotihoidon työntekijä. 
 
 

2.1  Ateria-, turva-, kauppa- ja asiointipalvelut 

 
Kotihoidon tukipalveluita (ateria-, turva-, kauppa-asiointi- ja saattajapalvelut) myön-
netään säännöllisen kotihoidon piirissä oleville ja omaishoidon asiakkaille sekä vä-
hintään 15 %:n sotainvalideille, joiden kotona asumista voidaan edistää  tukipalveluiden 
turvin. Muut kuin em. tukipalveluiden tarvitsijat ohjataan yksityiselle palvelun tuottajalle.  
 
 

2.2 Päivätoiminta (ikäihmiset) 

 
Ikäihmisten päivätoiminta tarjoaa hoitoa, kuntouttavaa toimintaa, tukipalveluja ja vuoro-
vaikutusmahdollisuuksia. Tarkoituksena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja kotona 
selviytymistä sekä tukea omaishoitajan jaksamista.  Palvelu sisältää mahdollisuuden 
osallistua ruokailuun, suihkuun/saunomiseen ja lisäksi elämäntilanteen kartoitusta, 
ohjausta, tukea, aktiviteetteja ja sosiaalisia kontakteja.  
 
Asiakkaalla kotona selviytymiseen tarvitaan tukea esim. sairauden aiheuttaman toimin-
takyvyn heikkenemisen tai turvattomuuden tunteen vuoksi. 
 
Asiakkaan kotiin annettavasta palvelusta osa korvaantuu päivätoiminnalla. 
 
Asiakas tarvitsee fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kuntoutusta 
 

 Omaishoitajien vapaan järjestämiseen käytetään päivätoimintaa asiakas tarvitsee 
tilapäisiä sairaanhoitajan palveluja, jotka voidaan toteuttaa päivätoiminnassa. 
 

 

2.3 Sosiaalihuoltolain mukaiset  liikkumista tukevat palvelut 
 

Sosiaalihuoltolain mukaisessa yksilöllisissä kuljetuspalveluissa noudatetaan seuraavia 
perusteita. Myönnetään varattomalle tai vähävaraiselle, jolla on ikääntymisestä, vam-
masta tai sairaudesta johtuvaa liikkumisen rajoittuneisuutta eikä henkilö pysty liikunta-
tai toimintarajoitteen vuoksi käyttämään julkisia kulkuneuvoja. Hakemuksen liitteeksi 
tulee olla lääkärinlausunto, josta ilmenee liikkumisen vaikeudet. 
 
Kuljetustukea ei myönnetä, jos samassa taloudessa on auto käytössä. Kuljetustukea ei 
myönnetä, jos asiakas asuu palveluliikenteen toiminta-alueella ja asiakas pystyy käyt-
tämään palveluliikennettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. 
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Yksinäisen henkilö katsotaan varattomaksi tai vähävaraiseksi, jos hänen bruttotulonsa 
ovat enintään 980 € ja talletukset enintään 3 000 €. Tuloina huomioidaan eläkkeet, 
ylimääräinen rintamalisä, korko-, osinko-, vuokratulot ja metsätulo (metsätulo määräytyy 
asiakasmaksulain mukaan). Avio- tai avoliitossa asuva hakija katsotaan varattomaksi tai 
vähävaraiseksi, jos puolisoiden yhteenlasketut tulot  ovat enintään 1 540 € tai talletuksia 
on enintään 6 000 €. 
 
Kuljetustukea myönnetään enintään kahdeksan (8) yhdensuuntaista matkaa 
kuukaudessa oman kunnan  alueella. Yhdensuuntainen matka on lähtöosoitteesta 
määränpäähän. Matkaan voi sisältyä odotusaikaa enintään 30 min, ylimenevän 
odotusajan asiakas maksaa itse. Mikäli asiakkaan asiointi tapahtuu toisen kunnan 
alueella ja matka sinne on lyhyempi kuin matka on oman asuinkunnan taajamaan, 
voidaan kuljetuspalvelu myöntää lähimpään asiointikeskukseen. Kuljetuspalvelu-
matkoista asiakas maksaa omavastuuosuutena julkisen liikenteen mukaisen taksan. 
PALI-palveluliikennettä ja asiointiliikennettä käytettäessä omavastuuosuutta ei peritä. 

 
 
Kuljetuspalvelupäätös on määräaikainen. Sotainvalidit, joiden haitta-aste 15 % tai yli, 
ovat oikeutettuja kuljetustukeen ilman tulo- ja talletusrajoja. 

 
 

3. KOTIHOITO 
 

Kotihoito on henkilökohtaiseen hoitoon, hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavan-
omaiseen elämään kuuluvissa tehtävissä avustamista. Uusien asiakkaiden kotihoidon 
palvelutarpeen arvioinnin tekee palveluohjauksen työntekijät. Kotihoidon palveluja 
järjestetään sekä tilapäisinä että säännöllisinä. 
 
Pelkkiä kodinhoidollisia palveluita (esim. siivouspalvelu) tarvitseva henkilö ohjataan 
yksityiselle palveluntuottajalle. 
 
Kotihoitoa voidaan myöntää harkinnanvaraisesti sosiaalisin ja taloudellisin perustein.  
Lääkkeiden jakoa tarvitsevat asiakkaat ohjataan ensisijaisesti apteekin annospussi- tai 
dosettijakelun piiriin. Mikäli säännöllisen kotihoidon piirissä olevan asiakkaan lääkitys ei 
sovellu apteekin annosjakeluun, lääkkeiden jako toteutetaan jakamalla lääkkeet asiak-
kaan kotona.   
 
 

3.1  Tilapäinen kotihoito 
 

Tilapäisen kotihoidon tavoitteena on tukea asiakasta mahdollisimman itsenäiseen elä-
mään hänen omia tukiverkostojaan ja tukipalveluita hyödyntäen. Tilapäinen kotihoito 
perustuu jatkuvaan palvelutarpeen arviointiin ja on kestoltaan korkeintaan 30 vuoro-
kautta, jonka jälkeen asiakas otetaan säännöllisen kotihoidon palvelujen piiriin tai oh-
jataan yksityisille palvelutuottajille. 
 
Tilapäistä kotihoitoa voidaan antaa kotiutumista tukevana palveluna asiakkaille, joilla on 
takanaan sairaalajakso ja siihen liittyen olennaisia muutoksia aikaisempaan terveyden-
tilaan, lääkitykseen tms. liittyen.  
 
Kotona asuvalle henkilölle, jonka terveydentilassa ja toimintakyvyssä on tapahtunut 
olennaisia muutoksia siinä määrin, että mahdollisuus käyttää terveysaseman palveluja 
tuottaa kohtuuttomia vaikeuksia.  
 
Asiakas on saattohoitovaiheessa oleva henkilö.  
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3.2  Säännöllinen kotihoito 

 
Säännöllinen kotihoito perustuu asiakkaan yksilölliseen palvelu- ja  hoitosuunnitelmaan, 
joka tarkistetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua palvelujen aloittamisesta ja 
aina asiakkaan tilanteen muuttuessa. Säännöllisen kotihoidon tarvetta arvioitaessa 
käytetään apuna RaVa- toimintakykymittaria sekä tarvittaessa MMSE- muistitestiä. 
Asiakkaan RaVa- indeksin tulee olla vähintään 1.60 ja MMSE 24 tai alle.  
Säännöllisen kotihoidon piiriin voidaan ottaa henkilö, jonka hoito ja huolenpito edellyttää 
sosiaali- tai terveydenhuollon henkilöstön osaamista. Hoivan, huolenpidon ja/tai sai-
raanhoidon tarpeen tulee olla pääsääntöisesti useita kertoja viikossa toistuvaa. Koti-
hoitoa voidaan kuitenkin myöntää myös sosiaalisin ja taloudellisin perustein tai kun 
henkilön hoidosta ja huolenpidosta vastaa omaishoitaja tai henkilö on vähintään 15 %:n 
sotainvalidi. 
 
Kotihoidon yöhoitoa voidaan antaa henkilölle, jonka terveydentila tai toimintakyky on 
heikentynyt siinä määrin, että kotona selviytyminen muutoin vaarantuisi tai tuottaisi 
kohtuuttomia vaikeuksia. 
 
 

4. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU 
 

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä apua lapsiperheiden äkilliseen tarpeeseen tai 
                     arjessa selviytymiseen. 
  
 Tilapäistä kotipalvelun myönnetään, kun kyseessä on:  
                       

- vanhemman sairastuminen tai vammautuminen 
- raskauteen ja synnytyksen liittyvät tilanteet (esim. suurperhe, lapsen sairaus tai 

vamma) 
- äkillinen elämänmuutos perheessä 
- vanhemman uupumus 
- lapsen sairaus tai vamma 
- välttämätön asiointi esim. sairaala- tai terapiakäynti 
- perheen arkirutiinien sujuvuuden vahvistaminen 
 
Kotipalvelua ei myönnetä: 
 
- pitkäkestoiseen päivittäiseen lastenhoitoon 
- pelkkään siivoukseen 
- äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan 

lasta 
- kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastusten vuoksi 
- henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen. 

                         
 

5.  OMAISHOIDON TUKI 
 

Omaishoidon tuen tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaista hoitoa ja turvata 
riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan 
työn tukeminen. 
 
Omaishoidon tuen järjestämis- ja valvontavastuu on sillä kunnalla, joka sosiaalihuolto-
lain 3 luvun mukaan on velvollinen järjestämään hoidettavan sosiaalipalvelut. Laki ei 
kuitenkaan takaa hoitajalle subjektiivista oikeutta omaishoidon tukeen, vaan se on 
kunnassa määrärahasidonnainen. 
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Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja 
huolenpidon järjestämistä kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön 
avulla. Mikäli hoito ja huolenpito erityisistä syistä järjestetään hoitajan kotona, 
sovelletaan ympärivuorokautiseen hoitoon perhehoitajalain säännöksiä silloin, kun myös 
muut perhehoidolle asetetut edellytykset täyttyvät 

   
Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annetta-
vista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaapäivistä ja 
omaishoitoa tukevista palveluista. Mikäli hoitaja on kokopäivätöissä, ei maksuluokkia  
2–3 myönnetä. Omaishoidon tukea ei myönnetä kuin poikkeus-tapauksissa alle 3-
vuotiaan lapsen vanhemmille. 

 
Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät. 

 
Henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun 
vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja/tai valvontaa 
ympärivuorokautisesti. 

 
Hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja 
huolenpidosta tarvittavien palvelujen avulla. 
 
Hoitajan fyysinen ja psyykkinen terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon 
asettamia vaatimuksia. Hoitajan sopivuus omaishoitajaksi arvioidaan kotikäynnillä ja 
tarvittaessa terveystarkastuksella. 
 
Hoidettavan koti on siellä annettavalle hoidolle ja huolenpidolle sopiva ja turvallinen. 
Omaishoidon tuen myöntäminen katsotaan olevan hoidettavan edun mukainen. 

 
Omaishoidontuen toimintaohjeeseen 2016 on kirjattu yksityiskohtaisen ohjeet 
omaishoidontuen toteuttamisesta. 
 

 

6. PERHEHOITO 
 

Perhehoidon asiakkaina voivat olla mm. ikäihmiset, vammaiset ja mielenterveyskun-
toutujat. 
 
Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen 
huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa.  
 
Perhehoito voi olla lyhytaikaista tai pitkäaikaista perustuen yksilölliseen hoito- ja palvelu-
suunnitelmaan ja /tai erityishuolto-ohjelmaan. Perhehoidolla tarkoitetaan perhehoitolain 
mukaista toimeksiantosopimukseen perustuvaa perhehoitoa. Toimeksiantosopimuk-
sessa määritellään tapauskohtaisesti perhehoidon muoto ja sen kesto. 

 
Perhehoidossa asiakkaiden toimintakyky on heikentynyt niin, että he tarvitsevat päivit-
täin/ympärivuorokauden apua useissa henkilökohtaisissa toiminnoissa tai säännöllisesti 
ohjausta ja valvontaa eikä heidän palveluja voida riittävällä tavalla järjestää omassa 
kodissa. 
 
Palvelutarvetta arvioitaessa käytetään apuna eri mittareita (mm. Rava ja MMSE,GDS).  
Yksittäisen myöntämisperusteen täyttyminen ei määriä palveluun hyväksymistä, vaan 
lopullinen päätös tapahtuu aina moniammatillisen kokonaisarvioin pohjalta huomioiden 
asiakkaan voimavarat. 
 
Asiakkaan toimintakykyä kuvaava RAVA -indeksi on 2,0 > ja asiakkaalla voi olla toiminta 
kykyä heikentävä muistisairaus, mutta ei karkailua. 
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Asiakkaalla on kehitysvammadiagnoosi ja vammoja, jotka lisäävät merkittävästi päivit-
täisen hoidon, ohjauksen, valvonnan ja huolenpidon tarvetta ja he tarvitsevat päivit-
täin/ympärivuorokauden apua useissa henkilökohtaisissa toiminnoissa tai säännöllisesti 
ohjausta ja valvontaa eikä heidän palveluja voida riittävällä tavalla järjestää omassa 
kodissa.  
 
Asiakkaalla on sellainen psyykkinen häiriö, jonka takia hän tarvitsee päivittäistä, tois-
tuvaa tukea ja ohjausta /ympärivuorokautista tukea kyetäkseen selviytymään arkielämän 
toiminnoista. 
 
Ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeeseen 2016 on kirjattu yksityiskohtaiset ohjeet 
ikäihmisten perhehoidon toteuttamisesta. 

 
 

7.   IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT 
 

 
7.1 Tavallinen palveluasuminen (sisältää pienkodit) 
 

Pienkotiasuminen on ns. välimuotoinen asumismuoto, joka on vapaaehtoista yhteisöl-
listä asumista, joka soveltuu parhaiten varhaisessa vaiheessa oleville muistisairaille ja 
niille jotka kokevat yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Asiakkaiden toimintakyky on heiken-
tynyt niin, että he tarvitsevat apua henkilökohtaisissa toiminnoissa tai säännöllisesti 
ohjausta ja valvontaa.  Yön yli asukkaat pienkodeissa pärjäävät pääsääntöisesti ilman 
apua, tarvittaessa voidaan sopia yöpartion käynneistä. 

  
Palveluasumisessa iäkkään henkilön toimintakyky on alentunut niin paljon, että kotona 
asumisen ei onnistu kotiin annettavien palvelujen ja tukitoimien turvin ja hän tarvitsee 
apua useissa henkilökohtaisissa toiminnoissa tai säännöllisesti ohjausta ja valvontaa 
ympärivuorokauden. 
 
Palvelutarvetta arvioitaessa käytetään apuna eri mittareita ( mm. Rava ja MMSE,GDS).  
Yksittäisen myöntämisperusteen täyttyminen ei määriä palveluun hyväksymistä, vaan 
lopullinen päätös tapahtuu aina moniammatillisen kokonaisarvioin pohjalta huomioiden 
asiakkaan voimavarat. 
 
Pienkodissa asiakkaan toimintakykyä kuvaava RAVA -indeksi on  2,0> ja asiakkaalla voi 
olla toiminta kykyä heikentävä muistisairaus, mutta ei karkailua. 

 
Palvelutalossa asiakkaan toimintakykyä kuvaava RAVA -indeksi on  2,4> ja asiakkaalla 
voi olla toiminta kykyä heikentävä muistisairaus, mutta ei karkailua. 
 

 

  7.2 Tehostettu palveluasuminen 

 
Tehostetussa palveluasumisessa iäkkään henkilön toimintakyky on huomattavasti 
heikentynyt ja hänellä on jatkuva ympärivuorokautinen palvelujen tarve. Henkilöllä on 
hoidon ja valvonnan tarvetta kaikissa päivittäisissä toiminnoissa useita kertoja 
vuorokauden eri aikoina ja henkilölle  palveluja ei voida järjestää riittävällä tavalla kotiin.   
 
Palvelutarvetta arvioitaessa käytetään apuna eri mittareita ( mm. Rava ja MMSE,GDS).  
Yksittäisen myöntämisperusteen täyttyminen ei määriä palveluun hyväksymistä, vaan 
lopullinen päätös tapahtuu aina moniammatillisen kokonaisarvioin pohjalta huomioiden 
asiakkaan voimavarat. 
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Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaan toimintakykyä kuvaava RAVA -indeksi on  
2,8 > ja MMSE-pisteet  enintään 15. 
 
Ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen paikka on otettava vastaan tarjotusta 
yksiköstä. Hakijan ja omaisen toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ja 
ensisijaisesta yksiköstä käsin hakijalle pyritään järjestämään toiveen mukainen 
hoitopaikka. 
 
Tehostetun palveluasumisen päätös voidaan purkaa, jos asiakkaan toimintakyvyssä ja 
arjessa selviytymisessä tapahtuu sellainen muutos, että hänen palveluntarpeensa ei 
täytä enää ympärivuorokautisen hoidon määräytymisen perusteita. 
 
 

8. IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISHOITO  
 

Lyhytaikaishoitoa voidaan järjestää joko perhehoidossa tai palveluasumisyksikössä. 
Lyhytaikaisen hoidon tavoitteena on kotona asumisen mahdollistaminen, hoidettavan 
toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen. Lyhytaikaishoito voi olla myös kriisistä johtuvaa. 
Jaksot voivat olla satunnaisia tai säännöllisesti toistuvia. Lyhytaikainen hoito on 
ensisijaisesti tarkoitettu omaishoidettaville ja ns. kriisitilanteisiin. 
 

 

9.   MIELENTERVEYSKUNTOTUJIEN ASUMISPALVELUT 
 
 .   

9.1 Tuettu kuntouttava asuminen 
 

Tuettu kuntouttava asuminen on itsenäisin palveluasumisen muoto. Kuntoutujalla on 
oma koti tai häntä avustetaan tarvittaessa asunnon haussa. Kuntoutujalla voi olla myös 
tukiasunto, josta siirrytään itsenäisempään asumiseen sitten kun kuntoutuminen on 
edistynyt niin, että itsenäisempi asuminen on mahdollista. 
 
Tavoitteena on tukea kuntoutujaa mahdollisimman itsenäiseen elämään ja 
oireidenhallintaan sekä toimivan palveluverkoston luomiseen. 

  
* Palvelut sisältävät intensiivistä kuntoutusta.  
* Kuntoutuja harjoittelee päivittäisiä toimintoja käyttäen tarvittaessa kodin ulkopuolisia 

palveluja 
* Tuetaan ja ohjataan vapaa-ajan harrastuksien mahdollisuuksiin.  
* Tuetaan tarvittaessa työelämään tai opiskeluun siirtymisessä. 
* Yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa on tärkeää.  
* Kuntoutussuunnitelmaan perustuva mielenterveyskuntoutus on muualla kuin 
 kuntoutujan asunnossa. 

 
Asiakkaalla on sellainen psyykkinen häiriö, jonka takia hän tarvitsee tukea ja ohjausta 
kyetäkseen asumaan itsenäisesti kotonaan tai tukiasunnossa ja selviytymään päivit-
täisistä toiminnoista esim. ruokailusta, lääkehoidosta, asioiden hoidosta, hygieniasta jne. 
 
Palvelutarvetta arvioitaessa asiakkaan kokonaistilanne käydään kattavasti lävitse sekä 
huomioidaan asiakkaan omat voimavarat. 
 
 

9.2 Kuntouttava palveluasuminen  

 
Kuntouttava palveluasuminen on yhteisöllistä itsenäistä asumista ryhmäkotityyppisessä 
asunnossa tai itsenäisessä asunnossa ryhmäkodin välittömässä läheisyydessä. Henki-



  

  7 (9) 

löstö on paikalla päivisin ja puhelinpäivystys toimii ympärivuorokauden, lääkäri ja 
terveyspalvelut järjestetään tarvittaessa. 
Toiminnan painopisteenä on monipuolinen kuntoutus asiakkaan toimintakyvyn ja sosiaa-
listen suhteiden vahvistamisessa. Asiakas tarvitsee mahdollisuuden osallistua päivä- tai 
työtoimintaan. 
 
Kuntouttava palveluasuminen sisältää itsenäistä asumista tukevien taitojen harjoittelua: 

 ruuanlaitto 

 siivous 

 pyykinpesu 

 itsenäisen päätöksenteon ja raha- ym. asioiden hoitamisen harjoittelu 

 asioiminen yksikön ulkopuolella 

 tukeminen sairauden kanssa selviytymiseen  
 

Asiakkaalla on sellainen psyykkinen häiriö, jonka takia hän tarvitsee päivittäistä, toistu-
vaa tukea ja ohjausta kyetäkseen selviytymään arkielämän toiminnoista 
 
Palvelutarvetta arvioitaessa asiakkaan kokonaistilanne käydään kattavasti lävitse sekä         
huomioidaan asiakkaan omat voimavarat. 
 

 

9.3 Tehostettu kuntouttava palveluasuminen 
 
Tehostettu kuntouttava palveluasuminen on yhteisöllistä asumista ryhmäkotityyppisessä 
asunnossa, jossa henkilökunta on paikalla ympärivuorokauden.  Lääkäri- ja terveyspal-
velut järjestetään tarvittaessa. 
 
Kuntoutujaa tuetaan vastuulliseen ja toisia huomioivaan elämiseen lähiyhteisössä ja 
laajemmin yhteiskunnassa. Asiakas tarvitsee mahdollisuuden osallistua päivä- tai 
työtoimintaan. 
 
Kuntoutujaa avustetaan hänen päivittäisissä toiminnoissaan: 

 henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen 

 ruokailun järjestäminen 

 siivous 

 pyykinpesu 

 lääkehoito  

 itsenäisen päätöksenteon ja raha- ym. asioiden hoitamisen harjoittelu 

 ohjaus mielekkään vapaa-ajan viettoon ja ihmissuhteiden hoitamiseen 
 
Vaikeasti toimintarajoitteinen, psyykkisestä häiriöstä kärsivä kuntoutuja tarvitsee jatku-
vasti hoivaa, valvontaa, ohjausta ja huolenpitoa sekä ympärivuorokautista tukea 
 
Palvelutarvetta arvioitaessa asiakkaan kokonaistilanne käydään kattavasti lävitse sekä         
huomioidaan asiakkaan omat voimavarat. 
 
 

 9.4 Tehostettu hoito ja kuntouttava palveluasuminen 
 
Tehostettu hoito ja kuntouttava palveluasuminen ovat yhteisöllistä asumista ryhmäkoti-
tyyppisessä asunnossa. Henkilöstöä on paikalla ympäri vuorokauden ja tämä asumis-
muoto on sairaalahoidon vaihtoehto. Psykiatriset lääkäripalvelut ovat käytettävissä 
vähintään kerran kuukaudessa ja tarvittava puhelinyhteys on saatavissa. Toimintaan 
vaaditaan terveydenhuollon lupa. 
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Tavoitteena on saada kuntoutujan sairaus hallintaan ja tämän jälkeen intensiivinen 
kuntoutus. 
  
Vaikeasti toimintarajoitteinen, psyykkisestä häiriöstä kärsivä asukas tarvitsee sairaala-
tasoista hoivaa, ohjausta, valvontaa ja huolenpitoa sekä ympärivuorokautista tukea. Tuki 
painottuu hoitoon ja kuntoutukseen. 
 
 
Palvelutarvetta arvioitaessa asiakkaan kokonaistilanne käydään kattavasti lävitse sekä         
huomioidaan asiakkaan omat voimavarat. 

 
 

10.  VAMMAISTEN ASUMISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAISTEN LAITOSHOITO 
   

 
10.1 Tuettu asuminen 
 

Tuetussa asumisessa henkilö asuu omassa tai vuokra-asunnossa. Tuettu asuminen 
mahdollistaa vammaisen henkilön itsenäisen toiminnan. Asukas kykenee huolehtimaan 
itsenäisesti mm. asumisesta, ruokailusta ja päivittäisistä toiminnoista. 
 
Tavoitteena on tukea asukasta mahdollisimman itsenäiseen elämään. 

 
Asukas tarvitsee tukea/ohjausta mm. kauppaostoksissa, asioinnissa, raha-asioissa ja 
kodinhoidollisissa tehtävissä. Asukkaalla on tarvittaessa kotipalvelun, asuntolan tai 
muun lähiverkoston tuki käytettävissään.  
 
Asiakkaan vamma on yleensä vähäinen; heikkolahjaisuus, lievä kehitysvamma, liikunta-
vamma tai muu lisävamma.  
 
 

10.2  Ohjattu asuminen     
                                                                             

Ohjatun asuntolan asukkaat selviytyvät päivittäisistä toiminnoistaan melko itsenäisesti 
tai pienellä tuella. Avun tarve keskittyy erityisesti aamuihin ja iltoihin. Henkilökunta on 
paikalla aamusta iltaan myös viikonloppuisin, tarvittaessa kotipalvelun yöpartion 
yökäynti. 
 
Asukkaiden ohjauksen, valvonnan ja huolenpidon tavoitteena on mahdollisimman suuri 
omatoimisuus. 

 
Ohjatussa asumisessa olevilla asukkailla on kehitysvamma- tai heikkolahjaisuusdiag-
noosi ja muut lisävammat lisäävät päivittäisen ohjauksen, valvonnan, avun ja huolenpi-
don tarvetta.  
 
 

10.3  Autettu asuminen/palveluasuminen  
 

Autettu asuminen on asumista, jossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. 
Asukkaat ovat usein monissa päivittäisissä toiminnoissaan osittain tai täysin riippuvaisia 
henkilökunnan avusta. Asukkaiden yksilölliset tarpeet liittyvät pääasiallisesti perushoi-
toon ja kuntoutukseen.  
 
Asukkaiden ohjauksen, valvonnan ja huolenpidon tavoitteena on mahdollisimman suuri 
omatoimisuus. 
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Autetussa asumisessa olevilla asukkailla on kehitysvammadiagnoosi ja useita lisävam-
moja, jotka lisäävät merkittävästi päivittäisen hoidon, ohjauksen, valvonnan ja huolen-
pidon tarvetta.  
 
 

11.  VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUASUMINEN 
 

Palveluasuminen on vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää palvelua joko palvelu-
asumisyksikössä tai riittävin palveluin asiakkaan omassa kodissa.  
 
Palveluasuminen on vaikeavammaiselle henkilölle subjektiivinen oikeus.  
 
Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa 
tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoista suoriu-
tumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti ja 
joka ei ole jatkuvan laitoshuollon tarpeessa (VpL 11 §).           
     
Kokonaisarvio palveluasumisesta tehdään yksilöllisen selvityksen ja harkinnan perus-
teella.  
 
 

12. VAMMAISTEN PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA 
 

                            Palvelulla tuetaan asiakkaan itsenäistä elämää ja omatoimisuutta. Palvelun tavoitteena  
  on raskaampien palvelujen tarpeen ehkäiseminen 

 
Palvelun myöntäminen edellyttää aina yksilöllistä arviointia. Asiakkaan tilanne arvioi-
daan aina uudestaan, kun hän täyttää 65-vuotta. 
 

  
13. KEHITYSVAMMISTEN LAITOSHOITO 
 

Laitoshoito perustuu lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (kehitysvammalaki 
1977/519), jossa säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai hen-
kinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairau-
den, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palve-
luja (1 §). 
 
Laitoshoito tarkoittaa ympärivuorokautista, kokonaisvaltaista, hoitoa ja huolenpitoa ja 
kuntoutusta ja se voi olla lyhytaikaista (alle 3 kk) tai pitkäaikaista. 
 
Asiakkaiden ohjaus, huolenpito ja valvonta on tavoitteellista sekä omatoimisuutta tuke-
vaa. 
 
Kaikille laitoshoidon piirissä oleville asiakkaille laaditaan hoito-, palvelu- ja kuntoutus-
suunnitelma yhteistyössä asiakkaan lähiverkoston kanssa ja sitä tarkistetaan säännöl-
lisin väliajoin.  

 
Laitoshoidossa olevilla asiakkailla on kehitysvammadiagnoosi ja useita lisävammoja, 
jotka aiheuttavat jatkuvan, vaativan sairaanhoidon, ohjauksen, valvonnan ja huolenpidon 
tarpeen. Asiakkaat saattavat olla vuodepotilaita tai heillä saattaa olla vaikeita käytöshäi-
riöitä. He saattavat vaatia toiminnan rajoittamista, jos asiakkaan tai hänen läheisensä 
turvallisuus on vaarassa. 
 
Palvelutarvetta arvioitaessa asiakkaan kokonaistilanne käydään kattavasti lävitse sekä         
huomioidaan asiakkaan omat voimavarat. 


