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§ 312   
 
Vanhuspalvelujen tulosalueella avohoitona toteutettavan lyhytaikaishoidon maksut 
1.1.2017 
 
(Valmistelija: Vastuualuepäällikkö Ympärivuorokautiset hoivapalvelut Keränen Pirjo) 

 
 
Päätöstiivistelmä 

Vanhuspalveluissa avohoitona perittävää lyhytaikaishoitomaksua 
ja ympärivuorokatuisen hoitopaikan selvittelyyn liittyvän tilapäisen 
odottamisajan maksua korotetaan 2 €/vrk. Yö- tai päivähoitona to-
teutettavan lyhytaikaishoidon maksua korotetaan samoin 2 €/vrk. 
Edellä mainittujen hoitojaksojen aikana käytettyjä ateriapalvelu-
maksuja nostetaan 0,30 €/ateria. Korotukset astuvat voimaan 
1.1.2017. 
 

Selvitysosa 
Vanhuspalvelut järjestää tavoitteellisia kuntouttavia hoitojaksoja 
asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Lyhytai-
kaishoidon tavoitteena on kotona selviytymisen tukeminen yhdes-
sä omaisten ja kotihoidon kanssa niin, että vältetään tai ainakin 
hidastetaan ympärivuorokautiseen hoitopaikkaan siirtymistä. Kun-
touttava lyhytaikaishoito järjestetään eripituisina hoitojaksoina, 
joiden perusteena on ensisijaisesti omaishoitajien lakisääteisten 
vapaiden mahdollistaminen sekä joustava avun tarjoaminen äkilli-
sissä kriisitilanteissa esimerkiksi omaishoitajan sairastuessa. 
Lyhytaikaishoito voi olla myös päivä-, yö- tai viikonloppuhoitoa. 
 
Lisäksi lyhytaikaishoito mahdollistaa ympärivuorokautisen hoito-
pakan selvittelyn ja hoidon suunnittelun sekä siihen liittyvän tila-
päisen odottamisen. 
 
Avohoitona toteutettavassa kuntouttavassa lyhytaikaishoidossa 
jokaiselle asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yh-
dessä asiakkaan, omaisen ja hoitoon osallistuvien tahojen kans-
sa. Asiakkaat tuovat mukanaan lyhytaikaishoitojaksolle omat 
lääkkeensä ja hoitotarvikkeensa. Asiakkaat käyttävät omia vaat-
teitaan hoitojakson aikana. 
 
Kun lyhytaikaishoito toteutetaan avohoitona, sitä ei koske maksu-
asetus eikä se kuulu maksukaton piiriin. Asiakas saa Kelan hoito-
tuen lyhytaikaishoidon ajalta eikä hoitojakson pituus keskeytä sitä. 
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Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä avohoidon 
lyhytaikaishoitoa toteutetaan ympärivuorokautisten hoivapalvelu-
jen hoitokodeissa. 

 
Puolangan kunnan edustaja ei osallistu tämän asian käsittelyyn. 
 
Lisätietoja asiasta antavat vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, 
puh. 044 7101 669 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 
044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi. 
 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus päät-
tää, että 
1. avohoitona toteutettavan lyhytaikaishoidon ja ympärivuoro-

kautisten hoitopaikan selvittelyyn liittyvän tilapäisen odotta-
misajan maksu on 34,00 €/vk (ennen 32,00 €/vrk). Lisäksi pe-
ritään ateriamaksut/vrk, lounas 5,90 € (ennen 5,60 €) ja päiväl-
linen 4,90 € (ennen 4,60 €). Maksut peritään sekä tulo- että 
lähtöpäiviltä. 
 

2. yö- ja päivähoitona toteutettavan lyhytaikaishoidon maksu on 
19 € (ennen 17 €). Lisäksi asiakkaalta peritään kohdan 1 mu-
kaiset ateriamaksut toteutuneen mukaan. 

 
Hallitus: 

 

Hyväksyi. 

______ 

 
   

 


