
Liite 1

Tehostettuun palveluasumiseen ja pitkaäikaiseen laitoshoitoon ohjaamisen kriteerit

Lähtökohtana ympärivuorokautiseen hoivapalveluun (tehostettu palveluasuminen tai
laitoshoito) ohjautumiseen on se, että asiakkaalla on ollut käytössään kaikki kotona
asumista tukevat palvelut ja niiden vaikutus asiakkaan toimintakykyyn on arvioitu.

Asiakkaan palveluntarpeen muuttuessa kotihoito lisää asiakkaalle palveluja ennen
hoitopaikka hakemuksen laatimista. Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan tulee
kirjata hoidon ja palvelujen tavoitteet sekä niiden edellyttämät toimenpiteet.
Tavoitteiden toteutumista tulee seurata pidemmällä aikavälillä, jotta niiden vaikutus
asiakkaan toimintakykyyn tulee näkyväksi. Seuranta ja arvionti dokumentoidaan
asiakkaan hoito-, palvelu ja kuntoutumissuunnitelmaan.

Ennen varsinaista SAS- selvittelyä asiakkaalle tulee tehdä lääketieteellisen
kokonaistilanteen selvittely, toteutus ja arviointi.

Asiakkaan kotona asumisen tukemiseksi on pohdittu ja käytetty kaikki sekä hoito-,
että sosiaalityön keinot ja menetelmät, joilla tuetaan asiakkaan kotona asumista, kuten
esimerkiksi lääkehoidon kokonaisuuden arviointi, unirytmin muuttaminen, lyhytaikaishoito,
erilaisten apuvälineiden käyttö, tuki- ja turvapalvelut, asunnon muutostyöt.

Asiakasta ohjataan tekemään asunnonmuutos töitä tai hakemaan asuntoa yleisestä
asuntotarjonnasta. Asiakkaan asumisen puuteet eivät ole kriteeri ympärivuorokautiseen
hoitopaikkaan ohjamiseen.
Asiakkaan kieltäytyminen kotona asumista tukevista palveluista tai muista
tarkoituksenmukaisista palveluista, apuvälineistä tms. ei ole hoitopaikkaan ohjaamisen
peruste.

Asiakkaan ympärivuorokautisen hoivapalvelun tarpeen arvioinnin apuvälineenä käytetään
RAI-toimintakykymittaria, RaVa-mittaria, MMSE- pisteytystä sekä avuntarvetta, joilloin
kriteeripisteiden tulee olla vähintään 40.  Em. kriteerien täyttyminen ei suoraan anna
oikeutta ympärivuorokautiseen hoivapalveluun, vaan asiakkaiden ensisijainen hoitomuoto
on aina kotiin annettavat avopalvelut.
Kriteerien ohella huomioidaan asiakkaan kokonaistilanne.

Asiakkaan hoitopaikkaan ohjaamisessa pääsääntöisesti etusijalla ovat ne asiakkaat, jotka
odottavat jatkohoitopaikkaa terveyskeskussairaaloissa tai lyhytaikaishoidossa ja jotka eivät
voi kotiutua kotona asumista tukevien palvelujen turvin.

1) Tehostettu palveluasuminen
Tehostettu palveluasuminen muualla kuin dementiaryhmäkodissa, edellä mainittujen
asioiden lisäksi:
Asiakas tarvitsee jokapäiväisistä henkilökohtaisista toimista (mm. liikkuminen,
peseytyminen, pukeminen, syöminen, lääkehuolto) selviytyäkseen jatkuvasti useita
hoivakäyntejä vuorokaudessa ja asiakas tarvitsee useilla käynneillä jatkuvaluonteisesti
kahden henkilön apua em. asioissa.



Asiakas tarvitsee valvontaa ja hoitoa yöllä niin paljon, että henkilökuntaa pitää olla paikalla
ympäri vuorokauden. Asiakas tarvitsee ympärivuorokautinen valvontaa, johon ei
yöpartiokäynneillä / ovihälyttimillä tai muilla turvalaitteilla / hoitotyön keinoilla pystytä
vastaamaan.
Tehostettuun palveluasumiseen ohjautuvilla asiakkailla on geriatrisia sairauksia ja
pääsääntöisesti diagnosoitu keskivaikea /vaikea dementia ja heillä voi olla muistihäiriöisten
keskeisiä ongelmia kuten muistiongelmat, käytöshäiriöt, joiden vuoksi asiakasta ei em.
hoitotyön keinoin ja kotona asumista tukevien palvelujen turvin pystytä hoitamaan.

2) Dementtiaryhmäasuminen
Edellä mainittujen asioiden lisäksi:
Asiakkaalla on diagnosoitu keskivaikea/vaikea dementia ja siihen liittyen eriasteisia
käytöshäiriöitä mm. aggressiivisuutta siinä määrin, ettei asuminen tavanomaisessa
tehostetun palveluasumisen yksikössä onnistu.
Asiakas tarvitsee jatkuvaa ympärivuorokautista toisen ihmisen läsnäoloa omansa ja
muiden turvallisuuden takaamiseksi.

3) Pitkäaikainen laitoshoito
Asiakas tarvitsee sellaisia vaativia hoitotoimenpiteitä ja /tai lääketieteellistä hoitoa, joita ei
voida toteuttaa em. yksiköissä. Pitkäaikaiseen laitoshoitoon asiakas voidaan ohjata,
mikäli siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai
potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012)


