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Tehostettuun palveluasumiseen ja ns. tavalliseen palveluasumiseen 
hakeminen tapahtuu kirjallisesti SAP-työryhmän (Selvitys, Arviointi, 
Palveluohjaus) kautta ja päätöksen tekee hoivapalvelupäällikkö työ-
ryhmän esityksen perusteella. Hakijalle tehdään myönteinen tai kiel-
teinen päätös. 
 
Asiakasvalinnat palveluasumiseen tehdään kiireellisyysjärjestykses-
sä palvelutarpeen ja vapautuvien paikkojen perusteella. Palveluasu-
mispaikan osoittamisessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan 
asiakkaan ja omaisten toiveet sekä tapaamismahdollisuudet. Kun-
nalla on kuitenkin oikeus päättää, miten ja missä tarkoituksenmukai-
nen hoito ja hoiva järjestetään. Tavoitteena on tarjota asiakkaan tar-
vitsema hoiva ja hoito elämän loppuun, asumisyksikön vaihtamista 
välttäen. 
 
Tehostetun palveluasumisen myöntämisperusteet: 
 

 Asiakas ei selviydy kotona maksimaalisellakaan kotihoidon 
ja/tai omaishoitajan / läheisen tuella (mm. päivätoiminta, koti-
hoidon päivä- ja yökäynnit, vuorohoidot). Asiakas tarvitsee ym-
pärivuorokautista valvontaa. 

 Kuntoutumisen edellytykset on arvioitu ja/tai kokeiltu. 

 Asiakkaan toimintakyvyn kokonaisarvioinnissa käytetään Ra-
Va-mittaria sekä muistitestejä (MMSE, Cerad) ja kotihoidon 
RAI -mittareita. Ohjeellisesti Rava-indeksin tulee olla vähintään 
2,5 ja/tai asiakkaalla on vaikeita käytöshäiriöitä, esim. karkai-
lua, eksymisiä tai asiakas tarvitsee erityisestä syystä ympäri-
vuorokautista valvontaa. Rinnalla käytetään RAI:n hoidon- ja 
palvelutarpeen asteikkoa (MAPLe 1-5) ja asiakkaan palvelutar-
ve sijoittuu luokkiin 4-5 (Luokka 4 = suuri palvelutarve; Luokka 
5 = erittäin suuri palvelutarve). 

 
Mikäli asiakas on hakemuksen ajankohtana kotihoidon piirissä, toi-
mintakyky arvioidaan kotihoidossa moniammatillisesti ja tarvittaessa 
asiakas ohjataan kuntouttaviin palveluihin. Kotihoidossa hallittu ko-
tiuttaminen ja kotikuntoutus tukevat asiakkaiden kotona selviytymis-
tä. Mikäli asiakas on hakemusajankohtana terveyskeskuksessa, toi-
mintakyvyn ja kuntoutustoimenpiteiden arviointiselvitykset tehdään 
osastolta käsin. 
 
Palveluasumisen myöntämisperusteina ovat asiakkaan palvelujen 
tarve ja toimintakyky – ei pelkästään korkea ikä, asunto-ongelmat, 
taloudellinen tilanne, sairaudet tai asuminen kaukana palveluista. 
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Toiselta paikkakunnalta hakevan kohdalla tulee selvittää palvelutar-
peen lisäksi hakijan oma tahto, jos se on mahdollista.  
 
Palveluasuminen (ei 24 tunnin valvontaa) 
 
Palveluasumisessa (ei ympärivuorokauden henkilökuntaa) asuvat 
rinnastetaan pääsääntöisesti kotona asuviin. Toimintakyvyn ja avun-
tarvetta arvioidaan kotihoidon myöntämisperusteiden mukaan. 
 
Perusturvajohtaja: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä palveluasumisen 
myöntämisperusteet 1.1.2016 alkaen.  
 
Päätös: 
Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyneen 
perusturvajohtajan esityksen.  
__________ 
 

 
 
  
  
 
  
  
 
 


