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Tehostettuun palveluasumiseen ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon ohjaamisen kriteerit

Iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito on toteutettava ensisijaisesti hänen kotiinsa
annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla (Laki ikääntyneen väestön
toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 § 14).

Lähtökohtana tehostettuun palveluasumiseen tai laitoshoitoon ohjautumisessa 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.

Asiakkaan RAI-arviointi tulee päivittää ja siitä nouseviin hoivatarpeisiin sekä riskityökalun nostamiin
riskitekijöihin on etsittävä keinoja, joilla niihin vastataan. RAI arvioinnista nousevat asiakkaan
kuntoutustarpeet on tunnistettava ja niihin on reagoitava. Tavoitteiden toteutumista tulee seurata
pidemmällä aikavälillä, jotta niiden vaikutus asiakkaan toimintakykyyn tulee näkyväksi.  Seuranta ja
arviointi dokumentoidaan asiakkaan hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelmaan.
Asiakkaalle tulee myös tehdä lääketieteellisen kokonaistilanteen selvittely, toteutus ja arviointi.

Asiakkaan kotona asumisen tukemiseksi on pohdittu ja käytetty kaikki hoito- sekä sosiaalityön
keinot ja menetelmät, joilla tuetaan asiakkaan kotona asumista: esimerkiksi lääkehoidon
kokonaisuuden arviointi, unirytmin muuttaminen, lyhytaikaishoito, erilaisten tuki- ja apuvälineiden
käyttö, tuki- ja turvapalvelut, asunnon muutostyöt sekä teknologian hyödyntäminen. Kotihoito toimii
24/7, jolloin myös asiakkaan ympärivuorokautinen hoito, hänen tarvitsemat yöhoidon käynnit
järjestetään tarvittaessa asiakkaan kotiin.

Asiakkaan asumisen puutteet eivät ole kriteeri ympärivuorokautiseen hoitopaikkaan ohjaamiseen.
Asiakasta ohjataan tekemään asunnonmuutostöitä tai hakemaan asuntoa yleisestä
asuntotarjonnasta ja avustetaan sekä ohjataan tarvittaessa muiden kevyemmän tuen
asumispalveluratkaisujen hakemiseen.

Asiakkaan kieltäytyminen ensisijaisista kotona asumista tukevista palveluista (kotihoito) tai muista
tarkoituksenmukaisista palveluista, tuki- ja apuvälineistä tms. ei ole hoitopaikkaan ohjaamisen
peruste.

Asiakkaan ympärivuorokautisen hoivapalvelun tarpeen arvioinnin tukena käytetään ensisijaisesti
RAI-arviointia ja siihen liittyviä toimintakykymittareita, RAI viitearvot CPS > 4, ADLH > 4, MAPLe 5.
Lisäksi voidaan hyödyntää muita tarpeenmukaisia arviointimittareita. Em. kriteerien täyttyminen ei
suoraan anna oikeutta ympärivuorokautiseen hoivapalveluun, vaan asiakkaiden ensisijainen
hoitomuoto on aina kotiin annettavat avopalvelut. Kriteerien ohella huomioidaan asiakkaan
kokonaistilanne.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi tehostettuun palveluasumiseen ohjautuva 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 ympärivuorokautista valvontaa, johon ei yöhoidon käynneillä / ovihälyttimillä tai
muilla turvalaitteilla ja hoitotyön keinoilla pystytä vastaamaan.
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Tehostettuun palveluasumiseen ohjautuvilla asiakkailla on geriatrisia sairauksia ja pääsääntöisesti
diagnosoitu keskivaikea/vaikea dementia ja heillä voi olla muistihäiriöisten keskeisiä ongelmia ja
käytöshäiriöitä, joiden vuoksi asiakasta ei em. hoitotyön keinoin ja kotona asumista tukevien
palvelujen turvin pystytä hoitamaan. Asiakas tarvitsee jatkuvaa ympärivuorokautista toisen ihmisen
läsnäoloa omansa ja muiden turvallisuuden takaamiseksi.

Dementiaryhmäasumiseen ohjautuvalla asiakkaalla on diagnosoitu keskivaikea/vaikea dementia ja
hänellä on siihen liittyen eriasteisia käytöshäiriöitä mm. aggressiivisuutta siinä määrin, ettei
asuminen tavanomaisessa tehostetun palveluasumisen yksikössä onnistu.

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.
Ennen hoidon ja huolenpidon toteuttamista pitkäaikaisena laitoshoitona on selvitettävä
mahdollisuudet vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen hänen kotiinsa annettavilla ja muilla
sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Selvitys on tehtävä myös silloin, kun iäkkään henkilön
ympärivuorokautinen laitoshoito on jatkunut kolme kuukautta, eikä selvitystä ole aiemmin tehty.
(Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
980/2012 § 14a § 15a) Sosiaalihuoltolain mukaan pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan
toteuttaa laitoksessa vain, jos se on henkilön terveyden tai turvallisuuden kannalta perusteltua,
taikka siihen on muu laissa erikseen säädetty peruste (1301/2014 § 22).


