
 
 

Liite 3. Kuntouttavan päivätoiminnan, tuetun asumisen, kotihoidon, tavallisen- ja tehostetun palveluasumisen sekä laitoshoidon myöntämisen perusteet  

 Päivätoiminta Tuettu asuminen Kotihoito Tavallinen palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen 

Avun 
tarve 

- Asiakkaalla on 
tilapäistä tai 
säännöllistä avun, 
tuen, hoivan tai 
ohjauksen tarvetta 
päivittäisissä 
toiminnoissa esim. 
tehostetun 
kotikuntoutuksen 
jälkeen 

- Asiakas tarvitsee 
tukea, ohjausta ja 
kannustusta 
toimintakykynsä 
ylläpitämiseen ja 
edistämiseen sekä 
sosiaaliseen 
kanssakäymiseen 

- Asiakas tarvitsee 
tukea itsenäiseen 
asumiseen tai 
itsenäiseen 
asumiseen 
siirtymisessä 
sosiaaliohjauksen tai 
sosiaalihuollon 
palveluiden keinoin 
 

 Asiakkaalla on 
tilapäistä tai 
säännöllistä avun, tuen, 
hoivan ja hoidon, sekä 
ohjauksen tarvetta 
päivittäisissä 
perustoiminnoissa 
suoriutumisessa, 
tarvittaessa 
ympärivuorokautisesti 
mm. peseytyminen, 
pukeutuminen, ruuan 
tai ateriapalvelun 
turvaaminen 

 Tilapäinen tai 
säännöllinen 
lääkehoidon 
järjestäminen, 
lääkkeiden vaikutusten 
seuranta, 
sairaanhoidolliset 
toimenpiteet ja 
terveydentilan seuranta 
(kotisairaanhoito) 
 
 
 

 

- Asiakkaalla on fyysisen, 
psyykkisen, kognitiivisen 
tai sosiaalisen 
toimintakyvyn 
alentumista,  
mutta avun tarve on 
pääsääntöisesti 
päiväaikaista 

- Asiakas ei tarvitse 
ympärivuorokautista 
valvontaa, mutta avun 
saaminen esimerkiksi 
yöllä turvataan 
tarvittaessa 
hoitajakutsujärjestelmän 
avulla 

 

 

- Asiakkaalla on fyysisen, 
psyykkisen, kognitiivisen 
tai sosiaalisen 
toimintakyvyn 
alentumista niin paljon, 
että hän tarvitsee 
ympärivuorokautista 
huolenpitoa ja valvontaa 

- Avuntarve on suurta 
myös aikaan  

- Asiakas tarvitsee toisen 
henkilön apua lähes 
kaikissa päivittäisissä 
toimissa useita kertoja 
päivässä mm. hygienia, 
lääkehoito, ruokailu ja 
wc-käynnit. 

- Asiakkaalla ei ole 
lääketieteellistä tai 
asiakas- tai 
potilasturvallisuuteen 
liittyvää syytä 
pitkäaikaiseen 
laitoshoitoon 
(L1351/2014 § 14 a) 

 

 

 



 
 

 

 

 Päivätoiminta Tuettu asuminen Kotihoito Tavallinen palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen 

Toiminta-
kyky 

- Asiakkaan fyysinen, 
psyykkinen, 
kognitiivinen tai 
sosiaalinen 
toimintakyky on 
heikentynyt 
tilapäisesti tai 
pysyvästi 

- Toimintakyvyn 
heikkeneminen 
vaikeuttaa 
asiakkaan 
osallistumista 
avoimiin kolmannen 
sektorin 
ryhmätoimintoihin ja 
liikuntapalveluihin 

- Asiakkaalla on 
muistisairaus 

- Asiakas on 
mielenterveys- tai 
päihdekuntoutuja 

 

 Asiakkaan fyysinen, 
psyykkinen, 
kognitiivinen tai 
sosiaalinen 
toimintakyky on 
heikentynyt 
tilapäisesti tai 
pysyvästi 

 Asiakas ei suoriudu 
itsenäisesti 
päivittäisistä 
toiminnoista 

 Asiakkaan fyysinen, 
psyykkinen, 
kognitiivinen tai 
sosiaalinen 
toimintakyky on 
heikentynyt tilapäisesti 
tai pysyvästi 

 Asiakkaan muisti voi 
olla alentunut, mutta 
hänellä ei ole 
taipumusta karkailla 

 Asiakkaalla voi olla 
hallittavissa olevia  
käytösoireita 

 Asiakas selviytyy 
päivittäisistä 
toiminnoistaan 
pääsääntöisesti yhden 
henkilön avustamana tai 
apuvälineen avulla  

 Asiakkaan fyysinen, 
psyykkinen, 
kognitiivinen ja 
sosiaalinen toimintakyky 
on heikentynyt  

 Asiakkaan muisti voi olla 
alentunut, mutta hänellä 
ei ole taipumusta 
karkailla 

 Asiakkaalla voi olla 
hallittavissa olevia 
käytösoireita 

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

- Asiakkaan fyysinen, 
psyykkinen ja/tai 
sosiaalinen toimintakyky 
tai muisti on 
merkittävästi heikentynyt  

- Asiakkaalle aiheutuu 
vaaratilanteita kotona tai 
kodin ulkopuolella eikä 
riskejä voida lieventää 
hoivaan osallistuvien 
avulla eikä teknologisilla 
välineillä 

- Asiakkaalla on 
käytösoireita, jotka eivät 
ole hallittavissa muutoin 
kuin 
ympärivuorokautisen 
hoivan/hoidon avulla 

 

Toiminta- 
kyvyn  
mittarit 

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

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

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 



 
 

 

 

 

  

 Päivätoiminta Tuettu asuminen Kotihoito Tavallinen palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen 

Muut 
perusteet 

- Asiakas asuu 
omassa kodissaan 
ja päivätoiminta 
edistää hänen 
kotona 
selviytymistään 

- Erilaiset liikunta- ja 
harrastemahdollisuu
det sekä kolmannen 
sektorin palvelut ja 
vapaaehtoistyö on 
selvitetty ja asiakas 
ei pysty niihin 
osallistumaan ja/tai 
se ei ole riittävää 
hänen kotona 
selviytymiselle 

- Palvelu tukee 
omaishoitajan 
jaksamista tarjoten 
hänelle lepohetkiä ja 
omaa aikaa tai 
mahdollistaen 
omaishoitajan 
työssäkäynnin  

 

 Asiakas tarvitsee 
tilapäisen 
asumisratkaisun 
esim. putki- tai 
hissiremontin ajaksi 

 Asiakkaan omaisten 
apu, vapaaehtoistyön ja 
tukipalveluiden 
mahdollisuudet auttaa 
kotona selviytymisessä 
on kartoitettu tai ne 
ovat jo käytössä eikä 
apu ole riittävä 

 Asiakkaan 
kuntoutumismahdollisu
udet esim. 
kotikuntoutus, 
kuntouttava päivätoi- 
minta tai muu 
kuntoutus on kartoitettu 
tai ne ovat olleet 
käytössä eivätkä tue 
enää kotona 
selviytymistä riittävästi 

 Mikäli kodinmuutostyöt 
eivät tue omassa 
kodissa itsenäistä 
selviytymistä, asiakas 
ohjataan hakemaan 
soveltuvaa/esteetöntä 
asuntoa, jonne 
tarvittavat kotihoidon 
palvelut järjestetään 

 Asiakkaan omaisten 
apu, vapaaehtoistyön ja 
tukipalveluiden 
mahdollisuudet auttaa 
kotona selviytymisessä 
on kartoitettu tai ne ovat 
jo käytössä eikä apu ole 
riittävä 

 Asiakkaan 
kuntoutumismahdollisuu
det esim. kotikuntoutus, 
kuntouttava 
päivätoiminta tai muu 
kuntoutus on kartoitettu 
tai ne ovat olleet 
käytössä eivätkä tue 
enää kotona asumista 
riittävästi 

 Kodinmuutostyöt eivät 
tue omassa kodissa 
selviytymistä  

 Asunnon huono kunto 
tai toimimattomuus ei 
ole peruste 
palveluasumisen 
myöntämiselle, vaan 
asiakkaalle tarjotaan 
tarvittaessa 

- Asiakkaan omaisten 
apu, vapaaehtoistyön ja 
tukipalveluiden 
mahdollisuudet auttaa 
kotona selviytymisessä 
on kartoitettu tai ne ovat 
jo käytössä, eikä apu ole 
riittävä 

- Asiakkaan 
kuntoutumismahdollisuu
det esim. kotikuntoutus, 
kuntouttava 
päivätoiminta tai muu 
kuntoutus on kartoitettu 
tai ne ovat olleet 
käytössä eivätkä tue 
enää kotona asumista 
riittävästi 

- Kodinmuutostyöt eivät  
 tue omassa kodissa 

selviytymistä 
 Asunnon huono kunto 

tai toimimattomuus ei 
ole peruste tehostetun 
palveluasumisen 
myöntämiselle, vaan 
asiakkaalle tarjotaan 
tarvittaessa 



 
 

 Omaishoitajan, 
perhehoitajan ja 
hoidettavan tueksi 
tarvittaessa 

 Toipilasapu 

soveltuvaa/esteetöntä 
asuntoa 

 Kotihoidon palvelut ja/tai 
omaishoito tai 
perhehoito ovat olleet 
käytössä ja ne on 
todettu riittämättömiksi 

soveltuvaa/esteetöntä 
asuntoa 
 
 
 

 Päivätoiminta Tuettu asuminen  Kotihoito Tavallinen palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen 

Muut  
perusteet 

    
 

Tehostetun kotihoidon 
palvelut esim. käynti 4 - 5 
kertaa päivässä + yöhoito ja 
tukipalvelut ja/tai 
omaishoito, perhehoito tai 
tavallinen palveluasuminen 
ovat olleet käytössä ja ne on 
todettu riittämättömiksi 

 

Laitoshoidon myöntämisen perusteet:  
 
Iäkkään henkilön palveluntarpeeseen voidaan vastata pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset, asiakasturvallisuuteen tai 
potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet (L1351/2014 § 14 a). 

 


