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YMPÄRIVUOROKAUTISEN LYHYT- JA PITKÄAIKAISHOIDON KRITEERIT
Kriteerien tarkoituksena on selkiyttää hoidon kohdentamista sitä tarvitseville.
Palveluiden järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen
kohtelu.

1. LYHYTAIKAISHOITO

1.1 Lyhytaikaishoidon toiminta-ajatus
Lyhytaikaishoidon tarkoituksena on tukea ikääntyneen kotona selviytymistä ja omaisen
jaksamista.

1.2 Lyhytaikaishoidon eri muodot
Intervallihoito
Intervallihoito on asiakassuunnitelmassa (= palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelma) sovittua
lyhytaikaishoitoa, joka voi olla säännöllistä tai satunnaista. Intervallihoitoa annetaan
Merituulikodissa.
Kuntoutus- ja arviointijakso
Jakson tarkoituksena on selvittää asiakkaan palvelutarvetta, arvioida toimintakykyä ja edistää
kuntoutumista. Jaksot järjestetään kuntoutusosasto Kuunarissa.
Kiireellinen avun tarve
Lyhytaikaispaikat toimivat kotihoidon ja omaishoidon tukena, kun asiakkaan tilanne äkillisesti
muuttuu ja tarvitaan ympärivuorokautista hoitopaikkaa. Lyhytaikaispaikoille ohjautuu kiireellisen avun tarpeessa olevia ikääntyneitä päivystysvastaanoton tai sosiaalipäivystyksen
kautta.
Lyhytaikaishoito on yleensä ympärivuorokautista, mutta se voi olla myös yö- tai päivähoitoa.

1.3 Lyhytaikaishoidon myöntämisen perusteet
1. Ilmoitus lyhytaikaishoidontarpeesta voi tulla asiakkaalta, omaiselta, muulta asiakkaan
hoitoon osallistuvalta taholta tai muulta viranomaiselta.
2. Intervallihoidon tarpeen arvioi SAS–työryhmä (= selvitys-, arviointi- ja sijoitustyöryhmä)
asiakkaalta ja hänen omaisiltaan sekä hoitoon osallistuvilta tahoilta saatujen tietojen
perusteella.
Suunniteltuun intervallihoitoon otetaan henkilö, joka fyysisten, kognitiivisen,
psyykkisten tai sosiaalisten syiden vuoksi tarvitsee kotona selviytymisensä tueksi
kuntouttavaa tai toimintakykyä ylläpitävää lyhytaikaishoitoa. Henkilön pääasiallisesta
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hoidosta vastaa kotihoito tai omaishoitaja, jolloin lyhytaikaishoitoa tarvitaan omaishoitajan tukemiseen.
3. Kuntoutus- ja arviointijaksolle voidaan ottaa ikääntynyt, joka tarvitsee lisäselvittelyjä
palvelutarpeen arvioimiseksi, jonottaa pitkäaikaishoitopaikkaa tai tarvitsee esim.
sairaalajakson päätyttyä lisäaikaa kuntoutumiseen ja toimintakyvyn palautumiseen.
4. Kiireellisessä tapauksessa ikääntyneellä on oikeus saada tarvitsemansa palvelu niin,
ettei hänen oikeutensa välttämättömään hoitoon ja huolenpitoon vaarannu. Kotihoidon
tukipaikan tarpeesta ilmoittaa pääsääntöisesti kotihoito, vanhustyön ohjaaja tai omaishoidon koordinaattori oman arvionsa perusteella. Päivystysvastaanotto ja sosiaalipäivystys ilmoittavat kiireellisen avun tarpeessa olevasta ikääntyneestä suoraan
kuntoutusosastolle. Palvelutarpeen arviointi aloitetaan välittömästi.

1.4 Päätöksenteko
Lyhytaikaishoitoon ottamisesta ei tehdä viranhaltijapäätöstä. Lyhytaikaishoidossa tehdään
asiakkaasta sisään- ja uloskirjaus. Maksut määräytyvät kulloinkin voimassa olevan asiakasmaksulain mukaisesti.
Intervallihoidon jaksotuksesta sovitaan vanhainkodin esimiehen kanssa.
Kuntoutus- ja arviointijaksolle siirtymisestä sopivat kuntoutusosaston osastonhoitaja tai
sairaanhoitaja yhdessä yhteyttä ottaneen tahon kanssa. Kiireelliseen hoitoon siirtymisestä
tekee päätöksen vuorossa oleva vastaava hoitaja.

1.5 Hoidon sisältö
Intervallihoidon sisältö määräytyy henkilökohtaisen asiakassuunnitelman mukaisesti.
Kuntoutus- ja arviointijaksolle tai kiireellisesti hoitoon tulevan asiakkaan voimavarat sekä
palveluntarve selvitetään ja asiakassuunnitelma laaditaan mahdollisimman nopeasti.

1.6 Hoidon päättyminen
Asiakas siirtyy sovitusti kotiin tai pitkäaikaishoitoon.

2. PITKÄAIKAISHOITO

2.1 Pitkäaikaishoidon toiminta-ajatus
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Pitkäaikaishoitoa tarjotaan ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä niille iäkkäille henkilöille,
jotka eivät enää selviydy kodeissaan runsaidenkaan kotona asumista tukevien palveluiden
turvin.
2.2 Pitkäaikaishoidon eri muodot
Pitkäaikainen laitoshoito
Pitkäaikaiseen laitoshoitoon sisältyy hoidon lisäksi ravinto, lääkkeet, puhtaus, vaatetus
sekä sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut. Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan
Merituulikodissa ja Kalannin vanhainkodissa.
Tehostettu palveluasuminen
Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa palveluasumista, jossa palvelut ovat saatavana ympäri
vuorokauden. Tehostetussa palveluasumisessa asukkaalla on oma henkilökohtainen asunto.
Tehostettua palveluasumista annetaan Kalannin palvelukeskuksessa.
Tehostetun palveluasumisen palveluseteli
Asiakas valitsee palveluntuottajan niistä palveluntuottajista, jotka kaupunki on hyväksynyt.
2.3 Pitkäaikaishoidon myöntämisen perusteet
1. Pitkäaikaishoitoon haetaan kirjallisella hakemuksella, jonka hakija tai hänen edustajansa
allekirjoittaa.
2. Vanhustyön ohjaaja ja vanhustyön fysioterapeutti selvittävät asiakkaan voimavarat ja
pitkäaikaisen hoidon tarpeen monipuolisesti yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen
omaistensa sekä hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Palveluntarpeen selvittäminen
tehdään haastattelemalla asiakasta ja tarvittaessa hänen omaistaan sekä havainnoimalla
ja arvioimalla asiakkaan voimavaroja ja toimintakykyä.
Toimintakyvyn arvioinnin apuna käytetään seuraavia mittareita: RAVA, ADL/IADL, MMSE,
SPPB. Sekä tarvittaessa tehdään GDS-15, AUDIT, CDR, CERAD sekä muistikysely
läheiselle. Vanhuspalvelulain 15a §:n mukaisesti selvitetään myös mahdollisuudet vastata
palvelutarpeeseen kotiin annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla.
Kotona selviytymistä voidaan laitoshoidossa olevan asiakkaan kohdalla arvioida kotikokeilun avulla.
3. Vanhustyön ohjaaja vie hakemuksen ja tiedot palvelutarpeen arvioinnista SAS-työryhmän
käsittelyyn. SAS-työryhmä tekee arvion asiakkaan kokonaistilanteesta ja antaa perustellun päätösehdotuksen hoitopaikkahakemuksesta.
4. Pitkäaikaista hoitoa myönnetään asiakkaalle, joka ei selviydy kotona runsaidenkaan
kotona asumista tukevien palveluiden turvin. Asiakas tarvitsee tällöin jatkuvaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Pitkäaikaista laitoshoitoa myönnetään asiakkaalle
vain, mikäli siihen on lääketieteelliset tai asiakas-/potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet
(Vanhuspalvelulaki 14a).
Postiosoite
PL 1
23501 UUSIKAUPUNKI

Käyntiosoite
Terveystie 4
23500 UUSIKAUPUNKI

Laskutusosoite
PL 13
23501 UUSIKAUPUNKI

Puhelin/Faksi
02 845 151
02 8451 2037

Y-tunnus 0144036-6
http://uusikaupunki.fi

4 (4)

UUDENKAUPUNGIN
KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveyskeskus
Vanhusten palvelut/K.R-P

17.3.2016 / päivitetty 6.9.2016.

5. Kiireellisessä tapauksessa ikääntyneelle järjestetään lyhytaikaishoitopaikka ja palvelutarpeen arviointi käynnistetään välittömästi.
2.4 Päätöksenteko
Viranhaltijapäätökset pitkäaikaisen hoidon myöntämisestä Kalannin Palvelukeskuksessa,
Kalannin vanhainkodissa ja Merituulikodissa tekevät edellä mainittujen yksiköiden esimiehet.
Viranhaltijapäätökset tehostetun palveluasumisen palvelusetelin myöntämisestä tekee
vanhustyön ohjaaja.
Osittain kielteiset (ns. jonotuspäätös) ja kielteiset päätökset pitkäaikaisen hoidon myöntämisestä tekee vanhustyön ohjaaja.
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan.
Tehostetun palveluasumisen maksu määräytyy vuokran, elinkustannusmaksun ja hoitomaksun mukaan.
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan nettotulojen mukaan.
Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen
erotus. Asiakas maksaa omavastuuosuuden lisäksi vuokran, ateriamaksut, lääkkeet ja muut
lisäpalvelut sekä henkilökohtaiset kulut.
2.5 Pitkäaikaishoidon sisältö
Hoito on asiakkaan kokonaisvaltaista kuntouttavaa tai toimintakykyä ylläpitävää hoivaa ja
huolenpitoa, joka perustuu yksilölliseen asiakassuunnitelmaan.
2.6 Pitkäaikaishoidon päättyminen
Asiakas siirtyy kotiin, toiseen hoitoyksikköön tai kuolee.
Hyväksytty: Sosiaalilautakunta 17.3.2016, 25§
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