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Vanhuspalveluiden myöntämisperusteet v. 2022
1 PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PROSESSI
1.1 Palvelutarpeenarviointi

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista edellyttää, että iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevien palveluiden tarve tulee selvittää
kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen läheisensä
kanssa. Iäkkäällä henkilöllä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa palvelujen sisältöön
ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista.
Kuopion kaupungissa on tavoitteena mahdollistaa ikäihmisen turvallinen kotona
asuminen järjestämällä palveluja ja hoitoa kotiin ympäri vuorokauden. Iäkkään
henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito järjestetään ensisijaisesti hänen kotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla, jotka sovitetaan sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään
henkilön kulloisiakin palveluntarpeita.
Vanhusten hoivapalveluissa tuotetaan kotihoitoa ja tukipalveluita myös työikäisille
ja heidän osaltaan palvelutarpeenarviointi tehdään sosiaalihuoltolain mukaisesti
yhteistyössä asiakkaan ja hänen asiantuntijaverkostonsa kanssa selvittämällä asiakkaan mielipiteet ja näkemys palvelutarpeesta. Palveluiden myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn kokonaisvaltaiseen arviointiin.
1.2 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeus
Asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönteinen tai kielteinen päätös palvelusta. Palvelupäätös voi olla myös määräaikainen. Asiakas voi

1.12.2021
Kuopion kaupunki
Perusturva ja terveydenhuolto
Perusturvan palvelualue

2 (12)
Julkinen

Vanhuspalvelut
hakea päätökseen muutoksenhakua. Jos palveluiden myöntämisperusteet eivät
täyty, ohjataan asiakas muiden ensisijaisten palveluiden piiriin.
Palvelusta peritään Perusturva- ja terveyslautakunnan vahvistama asiakasmaksu.
Palveluiden järjestämistapana on kaupungin oma palvelutuotanto tai ostopalvelut.
Kuopion kaupunki on vahvistanut palvelusetelin järjestämistavaksi kotihoitoon ja
asumispalveluihin. Asiakas voi halutessaan ottaa palvelun järjestämiseksi palvelusetelin ja valita palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta.
2 KOTIHOIDON TUKIPALVELUT
2.1 Turvapalvelut
Turvapalvelu voi muodostua yhdestä tai useammasta asiakkaan kotiin asennettavasta teknologisesta laitteesta (esimerkiksi turvapuhelimesta ja ovihälyttimestä).
Turvapuhelimen ja mahdollisten lisälaitteiden perusteena voivat olla esimerkiksi
lisääntynyt kaatumisriski, epilepsia, diabetes, sydänsairaus, muistisairaus tai
psyykkiset syyt. Myöntämisen edellytyksenä on, että turvapalvelu tukee ja vahvistaa asiakkaan turvallisuutta sekä itsenäistä kotona selviytymistä.
GPS-turvakello voidaan myöntää ulkoilevalle muistisairaalle, jolla on kyky liikkua
ja asioida itsenäisesti, mutta on eksymisen riski. GPS-turvakellon tarpeen arvioi
palveluohjaaja tai muistihoitaja.
Asiakasturvallisuuden ja turva-auttajakäynnin sujuvuuden varmistamiseksi edellytetään, että asiakkaalle otetaan käyttöön sähköinen ovenavauspalvelu.

2.2 Ateriapalvelu
Ateriapalvelun aloittamisen perusteena voi olla asiakkaan ravitsemustilan heikkeneminen, aterian valmistamisen ongelmat tai se, että asiakas ei kykene järjestämän ruokailua muulla tavoin, kuten käymään ruokailemassa kodin ulkopuolella.
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Ateriapalvelu voidaan myöntää säännöllisenä tai tilapäisenä. Tilapäisesti myönnetty ateriapalvelu voidaan myöntää esim. kotiutumisen yhteydessä vähintään 2
viikon ajaksi. Ateriapalvelun myöntämisessä noudatetaan yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta.
Kuljetusmaksua peritään yksi kuljetus/talous/ kerta (esimerkiksi pariskunnat).

3 Ikääntyneiden kuntouttava päiväryhmätoiminta
Päiväryhmätoiminnan tavoitteena on tukea kuopiolaisten ikääntyneiden kotona
asumista ja omaishoitajien jaksamista. Asiakaslähtöisellä kuntouttavalla ja virikkeellisellä toiminnalla tuetaan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä,
voimavaroja sekä omatoimisuutta. Osallistujille järjestetään yhteiskuljetukset ryhmiin tarpeen mukaan.
3.1 Osapäiväryhmätoiminta
Osapäiväryhmä on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille kuopiolaisille, jotka
tarvitsevat tukea arkeensa. Heikentyneen toimintakykynsä vuoksi he eivät voi
osallistua muuhun ikääntyneille järjestettyyn toimintaan. Päiväryhmään osallistuja hyötyy päivätoiminnan ohjatusta ja kuntouttavasta toiminnasta. Osapäiväryhmäpaikka myönnetään pääsääntöisesti yhdeksi lukukaudeksi (syys ja kevät)
kerrallaan.
3.2 Kokopäiväryhmätoiminta
Kokopäiväryhmä on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille kuopiolaisille, jotka
tarvitsevat tukea arkeensa. Heikentyneen toimintakykynsä vuoksi he eivät voi
osallistua muuhun ikääntyneille järjestettyyn toimintaan. Päiväryhmään osallistuja
hyötyy päivätoiminnan ohjatusta ja kuntouttavasta toiminnasta. Asiakas tarvitsee
runsaasti hoitohenkilökunnan ohjausta ja tukea päivittäisissä toiminnoissa. Kokopäiväryhmätoimintaa voi käyttää kotihoidon ja omaishoitajan jaksamisen tueksi
mm. omaishoitajan lakisääteisiin vapaisiin.
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4 KOTIHOITO
4.1 Tuettu kotiutuminen
Tuetun kotiutumisen palvelun alkamisesta päättää aina terveydenhuollon ammattihenkilö. Tuetun kotiutumisen palvelu mahdollistaa asiakkaan nopean ja
turvallisen kotiutumisen sairaalasta sekä aktiivisen kuntoutumisen sairaalajakson
jälkeen kotiympäristössä. Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla ei ole aiempaa
kotihoidon palvelua eivätkä he selviydy omaisten/läheisten tuella ja joilla tuen
tarpeen on arvioitu olevan lyhytaikaista (esim. turvallisen lääkehoidon toteutumisen varmistaminen ja ohjaus, hoidolliset toimenpiteet kuten kertakatetrointi ja
sen opetus, voinnin seuranta, apuvälineiden arviointi ja käytön ohjaus). Palvelun
kesto on pääsääntöisesti 1-7 vrk.
Tuetun kotiutumisen käynnit toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaisesti sovitusti,
joko fyysisinä kotikäynteinä ja/tai puhelinkontakteina.
Mikäli katsotaan tarpeelliseksi selvittää tarkemmin asiakkaan toimintakykyä, kuntoutumisen mahdollisuutta ja palveluiden tarvetta, asiakkaalle tehdään palveluohjauksen toimesta palvelutarpeen arvio.

4.2 Tilapäinen kotisairaanhoito
Tilapäisen kotisairaanhoidon alkamisesta päättää terveydenhuollon ammattihenkilö. Asiakkaalle voidaan järjestää tilapäistä kotisairaanhoitoa, jos asiakas ei
pääse itsenäisesti tai saattajan avustamana käyttämään terveyskeskuksen tai laboratorion palveluita tai omahoito ei ohjatustikaan onnistu. Pelkkä lääkkeiden annostelu dosettiin tai säännöllinen lääkeinjektio ei ole peruste tilapäiselle kotisairaanhoidolle.
Omaishoidon tukea saavia omaishoitajia tuetaan ottamalla omaishoidettavan verikokeet kotona, mikäli omaishoidettavan toimintakyky on alentunut siten, ettei
käynti laboratoriossa onnistu. Samoin omaishoitajan kokeet otetaan kotona, jos
omaishoidettavan toimintakyky ei salli omaishoidettavan jättämistä yksin kotiin.
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Tilapäisenä kotisairaanhoitona voidaan hoitaa myös kaihileikkauksiin liittyvät silmätippojen tiputukset, ellei alueella ole saatavilla yksityisen palveluntuottajan
palveluja tai omaiset/läheiset eivät pysty hoitamaan tiputuksia tai asiakas ei suoriudu toimenpiteestä apuvälineen avulla ohjatusti.

4.3 Kuntouttava arviointijakso (ARVI)
Säännöllisen kotihoidon tarve arvioidaan aina määräaikaisen, enintään 4–6 viikkoa kestävän, kotihoidon kuntouttavan arviointijakson perusteella. Arviointijakson
aikana tuetaan asiakkaan kuntoutumista sekä arvioidaan asiakkaan voimavaroja
ja palveluntarvetta. Jakson aikana kotihoito toteutetaan ensisijaisesti teknologiaavusteisilla palveluilla kuten virtuaalisena kotikäyntinä. Jos asiakkaan palvelutarve
edellyttää hoitajan läsnäoloa asiakkaan kotona, käynti toteutetaan fyysisenä kotihoidon asiakaskäyntinä.
Palvelutarvetta ja toimintakykyä arvioitaessa hyödynnetään palvelutarve- ja toimintakykymittareita (muun muassa RAI- ja MMSE -mittaria) sekä selvitetään toimintakykyyn vaikuttavat sairaudet ja muu asiakkaan itsenäistä ja omatoimista
elämää tukeva sosiaalinen verkosto. Fyysistä toimintakykyä seurataan arviointijakson aikana lisäksi muilla, asiakaskohtaisilla mittareilla. Mikäli palveluja myönnetään alle viitteellisten rajojen, tulee päätöksessä ilmetä palvelun myöntämisen
peruste. Kotihoitoa arvioitaessa ja päätöstä tehtäessä huomioidaan asiakkaan kokonaistilanne.
Arviokäynnillä suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa/läheistensä kanssa palvelukokonaisuus niin, että suunnittelussa otetaan huomioon yksityiset palvelut, vapaaehtoistyö ja lähipiirin mahdollisuudet osallistua hoitoon ja
hoivaan. Jos kuntouttavalla arviointijakson päättyessä asiakkaan palvelun tarve
edellyttää sosiaali- tai terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista, asiakkaalle voidaan myöntää kaupungin kotihoidon palveluita. Kaikilla arviokäynneillä
suunnitellaan asiakkaan omia tavoitteita ja tarpeita tukeva palvelu- ja hoitosuunnitelma sisältäen kuntoutumissuunnitelman.
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4.4 Säännöllinen kotihoito
Säännöllisen kotihoidon piiriin otetaan henkilö, joka ei selviydy arkielämän toiminnoista itsenäisesti, tukipalveluiden, omaisten tai muiden palvelujärjestelmien
avulla. Lähtökohtana on, että asiakkaan hoito ja huolenpito vaatii sosiaali- tai terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Hoidon, hoivan ja huolenpidon tarpeen tulee olla säännöllistä, pääasiassa päivittäistä. Kotihoidon tavoitteena on kokonaisvaltainen asiakkaan toimintakyvyn tukeminen, niin että hän selviytyy päivittäisistä toiminnoista mahdollisimman omatoimisesti ja kykenee asumaan
omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotihoitoon sisältyy kotihoidon toteuttama kotona tapahtuva monialainen arjen ohjaus, aktivointi, hoiva, kotisairaanhoito sekä lääkärin lääketieteellinen hoito. Säännöllisen kotihoidon tarve arvioidaan aina määräaikaisen kuntouttavan, enintään 4-6 viikkoa kestävän, arviointijakson perusteella.
Asiakasturvallisuuden ja kotihoitotyön sujuvuuden varmistamiseksi edellytetään,
että asiakkaalle otetaan käyttöön sähköinen ovenavauspalvelu ja tarvittavat
hoito- ja apuvälineet.
Säännöllisen kotihoidon asiakkaan kanssa laaditaan palvelu-, hoito- ja kuntoutumissuunnitelma, jossa sovitaan hoidon yksilöllinen toteuttaminen. Asiakkaan toimintakykyä ja palveluja tarkistetaan aina tarpeen vaatiessa. Kotihoidon käyntejä
voidaan arvioinnin perusteella lisätä, vähentää tai lopettaa asiakkaan toimintakyvyn muuttuessa.
Kotihoito toteutetaan ensisijaisesti teknologia-avusteisilla palveluilla kuten lääkeautomaatilla tai virtuaalisena kotikäyntinä. Lääkeautomaatin käyttö voidaan
aloittaa, mikäli asiakas tarvitsee päivittäin apua lääkkeiden ottamisessa. Lääkeautomaatin käyttö edellyttää koneellista annosjakelua. Jos asiakkaan palvelutarve edellyttää hoitajan fyysistä läsnäoloa asiakkaan kotona, käynti toteutetaan
perinteisenä säännöllisen kotihoidon asiakaskäyntinä.

Jos asiakkaan kotona asuminen edellyttää toimintakyvyn ylläpitämiseksi erityisiä
toimenpiteitä, niin ne suunnitellaan, kirjataan ja järjestetään asiakkaan kotiin moniammatillisena yhteistyönä. Toimintakykyä tuetaan tavoitteellisella arjen
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ohjauksella ja aktivoinnilla ja sille asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet,
määritetään konkreettiset toteutustavat sekä jatkuva arviointi. Arjen ohjauksesta
ja aktivoinnista vastaa kotihoidon tiimin lisäksi kotihoidon lääkäri sekä fysioterapeutti.
Kotihoitoa voidaan antaa myös kerran viikossa tai harvemmin erityisen harkinnan
ja yksilöllisen tarve- ja toimintakykyarvion perusteella.

5 OMAISTAAN JA LÄHEISTÄÄN HOITAVAN VAPAA
Kaupunki järjestää vapaata omaistaan tai läheistään hoitavalle henkilöille tilapäisesti ja/tai kertaluonteisesti. Järjestämisen edellytys on, että omaistaan hoitavan
hoito ja huolenpito on kirjattu hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja avun
tai ohjauksen tarve vastaa omaishoidon tuen myöntämisperusteita. Palvelun
myöntäminen perustuu palvelutarpeenarviointiin, jonka perusteella asiakkaalle
tehdään palvelu- ja maksupäätös. Mikäli asiakkaalle syntyy vapaapäiväjärjestelyistä matkakustannuksia, vastaa asiakas niistä itse. Vapaan järjestämistapa mukailee omaishoitosopimuksen tehneiden vapaan järjestämistapaa.

6 PERHEHOITO
Perhehoidolla tarkoitetaan asiakkaan kodinomaista asumista ympärivuorokautisesti perheessä. Asiakkaina ovat esimerkiksi keskivaikeasti muistisairaat ja mielenterveyskuntoutujat sekä henkilöt, joille yksinäisyys ja turvattomuus aiheuttavat palvelujen tarvetta, mutta kotona asuminen ei onnistu kotiin järjestettävien
palvelujen turvin. Asiakas liikkuu itsenäisesti tai yhden henkilön auttamana. Asiakas hyötyy erityisesti kodinomaisesta toiminnasta ja tiloista. Asiakas ei tarvitse
jatkuvaa yövalvontaa, perhehoidossa on ympärivuorokautinen perhehoitajan läsnäolo.
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7 ASUMISPALVELUT
Kuopion kaupungin asumispalvelujen järjestäminen (palveluasuminen, tehostettu
palveluasuminen ja pitkäaikaishoiva) perustuu sosiaalihuoltolakiin 710/82, terveydenhuoltolakiin 326/10, lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki 980/12)
ja Laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023 (STM:n julkaisuja 2020:29).

Hakeutuminen asumispalveluun tulee ajankohtaiseksi vasta silloin kun iäkkään
henkilön toimintakyky on heikentynyt niin paljon, että kotona asuminen ei onnistu
kotiin annettavien laaja-alaisten palvelujen eikä tukitoimien ja teknologian turvin.
Asumispalveluun hakeutumisen yhteydessä asiakkaan palvelutarve ja toimintakyky kartoitetaan. Palveluohjaajan päätöksen tueksi asiakkaan asumispalvelutarve ja tilanne käsitellään tarvittaessa vanhusten asumispalvelutiimissä moniammatillisesti.
Osa asumispalvelujen asunnoista on saanut valtion tukemaa rahoitusta (ARAasunto). Kun asumispalvelujen myöntämisperusteet asiakkaan kohdalla täyttyvät,
sijoittuminen ARA-asuntoihin tapahtuu varallisuus ja tulot huomioiden. Asumispalveluja järjestetään Kuopion kaupungin hoivapalveluina, ostopalveluina ja palvelusetelillä. Halutessaan asiakas voi olla omakustanteisesti palveluiden piirissä.
Asumispalvelua voidaan myöntää asiakkaalle

ƒ

jolla on huomattavasti heikentynyt fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen
ja/tai sosiaalinen toimintakyky ja jatkuva ympärivuorokautinen palvelujen tarve toimintakyvyn kokonaisarvion perusteella. Asiakkaalla on hoidon ja valvonnan tarvetta kaikissa päivittäisissä toiminnoissa useita kertoja vuorokauden aikana.
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ƒ

jolle palvelua ei voida riittävällä tavalla järjestää kotiin annettavien – ja
tukipalvelujen turvin (mukaan lukien yöpartio- ja turva-auttajien käynnit)

Myöntämiseen vaikuttavat asiakkaan toimintakyvyn lisäksi sosiaalinen verkosto,
omaisten ja läheisten mahdollisuudet osallistua asiakkaan hoitoon ja huolenpitoon
sekä mahdolliset omarahoitteiset palvelut. Avio- ja avopuolisoille pyritään järjestämään mahdollisuus asua yhdessä, mikäli molemmilla puolisoilla ympärivuorokautisen hoidontarve täyttyy. Yksittäisen myöntämisperusteen täyttyminen ei
määritä palveluun hyväksymistä, vaan lopullinen päätös tapahtuu aina moniammatillisen kokonaisarvion pohjalta.
Asiakkaan oma tahdonilmaisu huomioidaan ja kirjataan palvelua myönnettäessä,
mutta aina toivetta vastaavaa asumispalvelua ei voida järjestää. Vapautuvien
asumispalvelupaikkojen täyttämistä ohjaa kansalaisten tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus ja hakijaksi hyväksymisen ajankohta sekä asiakkaan kokonaistilanne. Tarvittaessa viranhaltija käyttää yksilöllistä harkintaa. Asumispalvelupaikka myönnetään pääsääntöisesti asiakkaan kotikunnan alueella, jolloin myös liitoskuntien palvelupaikat huomioidaan paikkoja järjestettäessä. Kuopion kaupungilla on oikeus
päättää miten ja missä tarkoituksenmukainen hoito ja hoiva järjestetään. Sairaalassa olosta päätetään terveydenhuollon tarpeen mukaisesti.
Asiakkaalla on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen tekemisestä.

Kun asumispalveluun oikeutetulle järjestyy hoitopaikka,

muuton tulee tapahtua pääsääntöisesti kolmen vuorokauden kuluessa.
Jos asiakas kieltäytyy myönnetyn palvelun vastaanottamisesta, hän ei jää asumispalvelujen jonoon. Asukkaalla on mahdollisuus ilmaista toive asumispalvelupaikan vaihtamiseen niissä tilanteissa, joissa toiminta ja laatu eivät vastaan asukkaan palvelutarvetta.
Kotikuntakuntamuuttajalle, joka muuttaa Kuopioon, hoidon myöntämisperusteet
ovat samat kuin Kuopion myöntämisperusteet. Kuopiosta muuhun kuntaan muuttavan myöntämisperusteet määrittelee vastaanottava kunta.
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Asumispalvelun myönteinen päätös voidaan purkaa, jos asiakkaan toimintakyvyssä ja arjessa selviytymisessä tapahtuu sellainen muutos, että hänen palveluntarpeensa ei täytä enää asumispalvelujen myöntämisperusteita.
Asiakkaan avuntarve määrittää sijoittumisen palveluasumiseen, tehostettuun palveluasumiseen tai laitoshoitoon.
7.1 Palveluasuminen
Palveluasumisen lähtökohtana on, että asuminen omassa kodissa kattavien avohoidon keinojen ja turvateknologisten ratkaisuiden avulla ei ole mahdollista tai se
ei ole onnistunut. Asiakkaan toimintakyky on selvästi alentunut. Hän tarvitsee
runsaasti seurantaa, ohjausta, valvontaa tai apua useita kertoja päivässä. Avuntarvetta on tyypillisesti ruokailun järjestämisessä, hygienian hoidossa, lääkehuollossa. Psyykkisesti sairaalla tai muistisairaalla voi olla hallittavissa olevia käytösoireita. Pääsääntöisesti asiakas selviää 1 hoitajan avustamana hoitotoimissa. Asiakas pystyy pääsääntöisesti hälyttämään apua. Asumisyksikön yöhoitaja vastaa
palveluasumisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesta hoidosta yöaikaan.

7.2 Tehostettu palveluasuminen
Asiakas tarvitsee runsaasti konkreettista apua mm. ruokailussa, hygienian hoidossa, lääkehuollossa sekä muissa päivittäisessä toiminnassaan. Avun tarve on
ympärivuorokautista ja apua ei voida taata kevyemmissä asumismuodoissa hoitajan ja teknologian turvin. Kognitiivisen tuen tarve on yleensä runsasta. Asiakkaan
toimintakyky on merkittävästi alentunut. Asiakas voi liikkua tai siirtyä itsenäisesti,
apuvälineen turvin tai 1-2 hoitajan avustamana tai olla vuoteeseen hoidettava.
Psyykkisesti sairaalla tai muistisairaalla asiakkaalla voi olla harhoja, käytösoireita
tai lähtemistaipumusta, johon hän tarvitsee ympärivuorokautista valvontaa sekä
tarvittavaa ohjausta.
7.3 Pitkäaikaishoiva
Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen
on lääketieteelliset perusteet. Lääketieteellisenä perusteena voi olla esimerkiksi
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lähes jatkuva happihoidon tarve tai muu erityinen hoito, jota ei ole mahdollista toteuttaa turvallisesti muussa kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Pitkäaikaishoivan
yksiköissä asiakkaat tarvitsevat pääsääntöisesti hoitajien parityöskentelyä kaikessa hoidossa ja hoivassa ympäri vuorokauden. Asiakas on pääsääntöisesti vuodehoitoinen, mutta asiakkaan voimavarojen mukaan häntä avustetaan istumaan
ja liikkumaan.
Pitkäaikaishoivan perusteena voi olla myös asiakkaan oman turvallisuuden tai
muiden asiakkaiden turvallisuuden varmistaminen esim. muistisairaudesta johtuva
hoitohaasteellisuus, erityisosaamista vaativat käytösoireet tai mahdollinen aggressiivinen käyttäytyminen. Tällöin asiakkaalle pyritään turvaamaan ympäristö, jossa
hänen olisi mahdollista asua ja pysyä turvallisesti toimintakykyisenä ilman turhaa
rajoittamista.
7.4 Asumismuotojen määrittely ja asumispalvelua järjestävät yksiköt
7.4.1 Asumismuotojen määrittely
Palveluasuminen
Asuminen kotihoidon palveluiden tuella
Tehostettu palveluasuminen
Asuminen hoitopaikassa, jossa on ympärivuorokautinen hoitajamitoitus
Yksiportainen asumispalvelu
Asuminen hoitopaikassa, jossa on ympärivuorokautinen hoiva. Asiakkaan
palvelutarve voi olla palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen
tarve.
Pitkäaikaishoiva
Asuminen laitoshoidon yksikössä
7.4.2 Asumisyksiköt
Palveluasuminen
Kotipiha, Villenpiha, Karttula
Yksityiset hoivakodit
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Tehostettu palveluasuminen
Liisanpiha, Karttula
Ollukka, Nilsiä
Riistaveden palvelukeskus
Liito-orava, Koivikko ja Männikkö
Yksityiset hoivakodit
Yksiportainen asumispalvelu
Iivola, Juankoski
Lokottaja, Nilsiä
Iltatuuli 2, Nilsiä
Mäntykampus, Väinölä
Mäntykampus, Ilmatar
Tervaniitty
Leväsen palvelukeskus hoitokoti 1-3
Kotikulma, Maaninka
Pitkäaikaishoiva
Ainola, Maaninka
Harjulan hoivaosastot 8-10
Leväsen dementiayksikkö
Puijonlaakson palvelukeskus / ei uusia sijoituksia
Villa Kallavesi, yksityinen palveluntuottaja/ ei uusia sijoituksia

Voimaantulo:
Perusturva- ja terveyslautakunta 14.12.2021
Nämä myöntämisperusteet tulevat voimaan 1.1.2022.

