
Liite 1.      
 13.10.2017 
       
 
Kotihoidon, palveluasumisen- ja tehostetun palveluasumisen- sekä laitoshoidon 
myöntämisen perusteet: 
(Taulukko 1.) 
 
 
Kotona asumista tukevat palvelut ovat ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää toimin-
taa, sisältäen neuvontaa ja palveluohjausta, päiväkuntoutuksen eri palveluja sekä kotiin 
annettavia tukipalveluja, kuten ateriapalvelua ja turvapalvelua. 
 
Tilapäinen kotihoito, on lyhytaikaista tai satunnaista (enintään 4 viikkoa) kuntoutumista 
tukevaa hoitoa ja palvelua, jolla tuetaan asiakkaan sen hetkistä toimintakykyä ja hyvin-
vointia. 
 
Säännöllinen kotihoito, on asiakkaan tarpeiden mukaista toimintakykyä parantavaa tai 
ylläpitävää ja kuntoutumista tukevaa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista hoitoa. 
 
Palveluasumisella ja tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mu-
kaisia asumispalveluja, joita järjestetään asunnon tai asumisen järjestämisessä erityi-
sestä syystä apua ja tukea tarvitseville henkilöille. Ikääntyneiden palveluissa palvelu-
asumista järjestetään pääasiassa vanhuksille. 

Palveluasumista voidaan järjestää ryhmäkodeissa tai palvelutaloissa. Palveluasumisel-
la (synonyymi asumispalvelut) tarkoitetaan yleensä kokonaisuutta, jossa asunto ja 
asumista tukevat palvelut liittyvät kiinteästi yhteen. Asumista tukeviin palveluihin sisäl-
tyvät asiakkaan tarpeenmukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edis-
tävä toiminta, tukipalvelut kuten ateria-, vaatehuolto, hygienia- ja siivouspalvelut tai 
näiden yhdistelmät sekä asiakkaan osallisuutta ja kanssakäymistä edistävät palvelut. 
Asukkaalla on vuokrasopimus, ja hän maksaa vuokran lisäksi saamistaan palveluista.  

Palveluasuminen voidaan luokitella tavalliseksi tai tehostetuksi palveluasumiseksi. Te-
hostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti 
ympärivuorokautisesti.  

Näiden kaikkien edellä kuvattujen palveluiden järjestäminen pohjautuu 
vanhuspalvelulakiin (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (L 980/2012), sosiaalihuoltolakiin (L 
1301/2014), Ikääntyvä Lohja - Lohjan ikääntymispoliittisen ohjelman 2015–2018 
linjauksiin ja Lohjan sosiaali- ja lautakunnan toimintaohjeisiin.  

Lohjan kaupunki järjestää kotihoidon palvelut pääosin omana toimintana, tukipalveluis-
ta puolestaan suurin osa on ostopalvelua. Kaupunki järjestää tehostettua palveluasu-
mista sekä omana toimintana että ostopalveluna tai palvelusetelillä. Palveluasumisen 
ja tehostetun palveluasumisen palveluntuottajan hyväksymiskriteerit ja palvelun myön-
tämisen perusteet on kirjattu Vanhusten palveluasumisen toimintasääntökirjaan 
(Ptlk.16.5.2015 §6 1liite 4)



Taulukko 1. Kotihoidon, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen myöntämisen perus-
teet  

  

Kotihoito 

Tavallinen  
palveluasuminen 

Tehostettu  
palveluasuminen 

Avun 
tarve 

 Tilapäistä tai säännöl-
listä avun, tuen, hoivan 
ja hoidon, sekä oh-
jauksen tarvetta päivit-
täisistä perustoimin-
noista suoriutumises-
sa, tarvittaessa ympä-
rivuorokautisesti (mm. 
peseytyminen, pukeu-
tuminen, ruuan tai ate-
riapalvelun turvaami-
nen, lääkehoito ym. 
päivittäiseen elämi-
seen liittyvät toiminnot) 

 Lääkehoidon järjestä-
minen, lääkkeiden vai-
kutusten seuranta, sai-
raanhoidolliset toimen-
piteet ja terveydentilan 
seuranta (kotisairaan-
hoito) 
 

- Asiakkaan avun tarve 

on pääsääntöisesti 

päiväaikaista 

- Asiakas ei tarvitse 

ympärivuorokautista 

valvontaa, mutta avun 

saaminen esimerkiksi 

yöllä turvataan tarvit-

taessa hoitajakutsujär-

jestelmän avulla 

 

- Asiakkaalla on fyysi-
sen, psyykkisen, kog-
nitiivisen tai sosiaali-
sen toimintakyvyn 
alentumista niin paljon, 
että hän tarvitsee ym-
pärivuorokautista huo-
lenpitoa, valvontaa ja 
toisen henkilön apua 
lähes kaikissa päivit-
täisissä toimissa useita 
kertoja päivässä (mm. 
hygienia, lääkehoito, 
ruokailu ja wc-käynnit). 

- Avuntarve on myös 
yöaikaan  

- Asiakkaalla ei ole lää-
ketieteellistä tai asia-
kas- tai potilasturvalli-
suuteen liittyvää syytä 
pitkäaikaiseen  

- laitoshoitoon 
(L1351/2014 § 14 a) 

Toimin- 
takyky 

 Asiakas ei suoriudu 

itsenäisesti päivittäisis-

tä toiminnoista 

 Asiakkaan fyysinen, 

psyykkinen, kognitiivi-

nen tai sosiaalinen 

toimintakyky on hei-

kentynyt  

 Asiakkaan muisti voi 

olla alentunut, mutta 

hänellä ei ole taipu-

musta karkailla 

 Asiakkaalla voi olla 

hallittavissa olevia käy-

tösoireita 

 

 

 Asiakas selviytyy pää-

sääntöisesti yhden 

henkilön avustamana 

tai apuvälineen avulla 

päivittäisistä toimin-

noistaan 

 Asiakkaan fyysinen, 

psyykkinen, kognitiivi-

nen ja sosiaalinen toi-

mintakyky on heiken-

tynyt  

 Asiakkaan muisti voi 

olla alentunut, mutta 

hänellä ei ole taipu-

musta karkailla 

 Asiakkaalla voi olla 

hallittavissa olevia käy-

tösoireita 

- Asiakkaalla on vähin-
tään yhden auttajan 
ja/tai apuvälineen tarve 
liikkumisessa tai hän ei 
kykene liikkumaan 

- Asiakkaan fyysinen, 
psyykkinen ja/tai sosi-
aalinen toimintakyky 
tai muisti on merkittä-
västi heikentynyt  

- Asiakkaalle aiheutuu 
vaaratilanteita kotona 
tai kodin ulkopuolella 
eikä riskejä voida lie-
ventää hoivaan osallis-
tuvien avulla eikä tek-
nologisilla välineillä 

- Asiakkaalla on käy-
tösoireita, jotka eivät 
ole hallittavissa muu-
toin kuin ympärivuoro-
kautisen hoivan/hoidon  
avulla 

Toimin- 
taky- 
vyn  
mittarit 

Rava yli 1,5 ja /tai  
MMSE enintään 26/30 

Rava yli 2,5 ja /tai 
MMSE enintään 23/30 

Tarvittaessa GDS 15 seula 

Rava vähintään 3 ja/tai 
MMSE enintään 15/30 
Tarvittaessa GDS 15 seula 

Muut  
perus- 
teet 

 Asiakkaan omaisten 

apu, vapaaehtoistyön 

ja tukipalveluiden 

mahdollisuudet auttaa 

 Asiakkaan omaisten 

apu, vapaaehtoistyön 

ja tukipalveluiden 

mahdollisuudet auttaa 

- Tehostettuun palvelu-
asumiseen siirtyminen 
on avohuollon palve-
luista viimesijainen ja 
lähtökohtana on, että 



kotona selviytymisessä 

on kartoitettu tai ne 

ovat jo käytössä eikä 

apu ole riittävä 

 Asiakkaan kuntoutu-

mismahdollisuudet 

(esim. kotikuntoutus, 

kuntouttava päivätoi-

minta tai muu kuntou-

tus) on kartoitettu tai 

ne ovat olleet käytössä 

eivätkä tue enää koto-

na selviytymistä riittä-

västi 

 Mikäli kodinmuutostyöt 

eivät tue omassa ko-

dissa itsenäistä selviy-

tymistä, asiakas ohja-

taan hakemaan sovel-

tuvaa/esteetöntä asun-

toa, jonne tarvittavat 

kotihoidon palvelut jär-

jestetään 

 Omaishoitajan ja hoi-

dettavan tueksi tarvit-

taessa 

 Toipilasapu 

 

kotona selviytymisessä 

on kartoitettu tai ne 

ovat jo käytössä eikä 

apu ole riittävä 

 Asiakkaan kuntoutu-

mismahdollisuudet 

(esim. kotikuntoutus, 

kuntouttava päivätoi-

minta tai muu kuntou-

tus) on kartoitettu tai 

ne ovat olleet käytössä 

eivätkä tue enää koto-

na asumista riittävästi 

 Kodinmuutostyöt eivät 

tue omassa kodissa 

selviytymistä  

 Asunnon huono kunto 

tai toimimattomuus ei 

ole peruste palvelu-

asumisen myöntämi-

selle, vaan asiakkaalle 

tarjotaan tarvittaessa 

soveltuvaa/esteetöntä 

asuntoa 

 Kotihoidon palvelut 

ja/tai omaishoito tai 

perhehoito ovat olleet 

käytössä ja ne on to-

dettu riittämättömiksi  

 

 
 

kaikki mahdolliset ko-
tona asumista tukevat 
palvelut ja asiakkaan 
mahdollisuus selviytyä 
kotiin annettavien pal-
velujen tuella selvite-
tään ennen tehostet-
tuun palveluasumiseen 
siirtymistä  

- Asiakkaan omaisten 

apu, vapaaehtoistyön 

ja tukipalveluiden 

mahdollisuudet auttaa 

kotona selviytymisessä 

on kartoitettu tai ne 

ovat jo käytössä, eikä 

apu ole riittävä 

- Asiakkaan kuntoutu-

mismahdollisuudet 

(esim. kotikuntoutus, 

kuntouttava päivätoi-

minta tai muu kuntou-

tus) on kartoitettu tai 

ne ovat olleet käytössä 

eivätkä tue enää koto-

na asumista riittävästi 

 Kodinmuutostyöt eivät 

tue omassa kodissa 

selviytymistä 

 Asunnon huono kunto 

tai toimimattomuus ei 

ole peruste tehostetun 

palveluasumisen 

myöntämiselle, vaan 

asiakkaalle tarjotaan 

tarvittaessa soveltu-

vaa/esteetöntä asun-

toa 

 Tehostetun kotihoidon 
palvelut (esim. käynti 
4-5 kertaa päiväs-
sä+yöhoito ja tukipal-
velut) ja/tai omaishoito, 
perhehoito tai tavalli-
nen palveluasuminen 
ovat olleet käytössä ja 
ne on todettu riittämät-
tömiksi  

 
 
Asiakkaita ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin sijoitettaessa huomioidaan palvelu-
tarpeen ja kiireellisyyden lisäksi mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden toiveet ja 
omaisten/läheisten mahdollisuudet kulkea hoitoyksikköön. Asukkaat sijoitetaan joko 
omaan yksikköön tai palveluohjauksellista minikilpailutusta käyttäen kilpailutuksessa 
hyväksytyksi tulleen palveluntuottajan palveluasumisen yksikköön huomioiden asiak-



kaan palvelun tarve ja kilpailutuksen tulos. Lohjan kaupunki osoittaa palveluasumisen 
paikan. Asiakkaan valinnanvapaus toteutuu parhaiten palvelusetelin avulla.  
 
Asukkaan ja/tai hänen omaisensa tulee vastaanottaa osoitettu asumispalvelupaikka 
kohtuullisessa ajassa (enintään kolmen vuorokauden kuluessa) ja muuton tulee tapah-

tua viikon kuluessa paikan vastaanottamisesta. Mikäli asukas tai hänen omaisensa 

kieltäytyy vastaanottamasta osoitettua palveluasumisen paikkaa, ei ole mahdollista 
odottaa vaihtoehtoista paikkaa. Kyseisessä tapauksessa hakemus raukeaa ja asiakas 
palaa takaisin yksityiskotiinsa tarvittaessa kotihoidon palveluiden turvin. 
 
Palveluasumisen soveltuvuus asiakkaalle arvioidaan palveluita aloitettaessa 1-2 kuu-
kauden arviointijaksolla siinä yksikössä, johon asiakkaalle on myönnetty asumispalve-
lu. Arviointijakso voi olla tarvittaessa pidempi. Sopiva palvelumuoto voidaan arvioida 
myös muussa soveltuvassa yksikössä.  
 
Mikäli asiakkaan hoivan/hoidon tarve muuttuu, niin tavallisen tai tehostetun palvelu-
asumisen paikan tarve arvioidaan uudelleen. Tehostetun palveluasumisen paikkaa 
odottavan henkilön myönteinen asumispalvelupäätös raukeaa, mikäli voidaan osoittaa, 
että asiakas selviytyy päivittäisistä toiminnoistaan muiden hänelle järjestettyjen palve-
luiden turvin. 
 
Laitoshoidon myöntämisen perusteet:  
 
Iäkkään henkilön palveluntarpeeseen voidaan vastata pitkäaikaisella laitoshoidolla 
vain, jos siihen on lääketieteelliset, asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liit-
tyvät perusteet (L1351/2014 § 14 a). 

 
 


