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Laukaan kotihoito 

Tilapäistä ja säännöllistä kotihoitoa toteutetaan sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden kotikäynteinä 

Laukaan kunnan alueella asiakkaan tarpeen mukaisesti 24/7 periaatteella. Palvelu myönnetään Laukaan 

kunnan vanhuspalvelujen asiakasvastaavan tekemään palvelutarpeen arviointiin perustuen. 

Kotihoidon palveluiden tavoitteena on ehkäistä vaativamman hoidon ja hoivan tarvetta. Kotihoidon 

palveluilla tuetaan ja edistetään asiakkaan hyvinvointia ja turvallista kotona asumista. Kotihoito tukee 

palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakkaita hygieniasta huolehtimisessa, ravitsemuksessa, 

arkiaskareista selviämistä, toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä ja sairaanhoidossa. 

Ensisijaisena tavoitteena Laukaassa on, että asiakas voi asua turvallisesti omassa kodissaan itsenäisesti tai 

palvelutarpeen arvioinnin mukaisen tuen turvin.  

Kotihoidon toiminta perustuu: 

 lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

 sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) ja -asetukseen (607/83) 

 kansanterveyslakiin (kansanterveysterveyslaki 66/72) 

 terveydenhuoltolakiin (1326/2010) 

 lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

(ns. vanhuspalvelulaki 980/2012) 

 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton antamaan laatusuositukseen hyvän 

ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019 (julkaisuja 2017:6). 

 

Kotiin annettavia tukipalveluja ovat ateriapalvelu, turvapalvelu ja kuljetuspalvelu. Perustelluista syistä 

voidaan kotihoidon asiakkaalle myöntää kauppapalvelu. Tukipalvelut ovat ennaltaehkäisevää, terveyttä 

edistävää, toimintakykyä ylläpitävää ja asiakkaan omia voimavaroja tukevaa toimintaa. 

Kotihoidon kuntouttava arviointijakso on asiakasohjaukseen yhteyttä ottavien uusien asiakkaiden 

kotihoitoa edeltävä toimintamalli ja oleellinen osa heidän palvelupolkuaan. Arviointijakson kesto on 4-6 

viikkoa. Kuntouttava arvioitijakso tehdään tarpeen mukaan asiakkaille, kun ei pystytä selkeästi 

määrittelemään missä asiakkaan haasteet ovat. Jakson aikana arvioidaan moniammatillisena yhteistyönä 

asiakkaan palvelutarvetta, toimintakykyä, selvitetään kuntoutustarvetta ja –motivaatiota, 

kuntoutumismahdollisuuksia asiakkaan omia voimavaroja tukien. Fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja 

voimavarahoitajat osallistuvat arviointiin tarkoituksenmukaisella kokoonpanolla.  

Kuntouttavan arviointijakson tavoitteena on toimintakyvyn koheneminen tai palautuminen ja 

palvelutarpeen vähentäminen, asiakkaan itsenäinen pärjääminen tai kokonaan palvelutarpeen 

päättyminen. Toimintakyvyn tukeminen ja kohentaminen fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja/tai 

sosiaalisen kuntoutuksen keinoin on ensisijaista. Kuntouttavan arviointijakson tavoitteet laaditaan yhdessä 

asiakkaan kanssa.  

Jakson aikana palvelutarpeen arvioimiseksi voidaan käyttää ammattilaisten tekemiä asiakaslähtöisiä 

toimintakyvyn arviointimenetelmiä, esimerkiksi WHODAS 2.0 (terveyden ja toimintarajoitteiden 

arviointimittari), SPPB (lyhyt fyysisen suorituskyvyn testi), Bergin tasapainotesti, MMSE (muistitesti), GDS-

15 (myöhäisiän depressioseula), MNA-seulonta (ravitsemustilan arviointi), MoCA (kognitiivisten taitojen 

seulontatesti), UJACAS  (aktiivisena vanhenemisen mittari)  ja Rava (ikäihmisen toimintakyvyn ja 

avuntarpeen mittari), joiden pohjalta asetetaan tavoitteet jaksolle.  

Asiakasvastaava tekee päätöksen kuntouttavasta arviointijaksosta. 
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Tilapäinen kotihoito on määräaikaiseen tarpeeseen perustuvaa (enintään noin 4 viikkoa) toimintakykyä 

vahvistavaa ja tukevaa hoitoa ja toimintaa, jolla pyritään parantamaan asiakkaan sen hetkistä 

toimintakykyä ja hyvinvointia. 

Säännöllinen kotihoito on säännöllistä, toistuvaa, asiakkaan tarpeiden mukaista toimintakykyä parantavaa 

tai ylläpitävää ja kuntoutumista tukevaa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista toimintaa. Säännöllisen 

kotihoidon palvelujen myöntämistä pääsääntöisesti edeltää kuntouttava arviointijakso. 

Kotihoidon asiakkaita voivat olla henkilöt, jotka tarvitsevat tukea kotona asumiseen ja arjessa pärjäämiseen 

muun muassa alentuneen toimintakyvyn, pitkäaikaissairauden, vamman, kehitysvamman tai 

muistisairauden vuoksi. Asiakkaan ikä ei ole kotihoidon palvelujen piiriin oikeuttava tai rajaava tekijä. 

Palvelujen järjestämisen lähtökohtana ovat ensisijaisesti asiakkaan palveluntarve ja sen tasavertainen ja 

oikeudenmukainen kohdentuminen. 

Tehostettu kotikuntoutus on tarkoitettu säännöllisen kotihoidon asiakkaille, joiden toimintakyky on 

äkillisesti heikentynyt ja joilla on vielä selkeää kuntoutuspotentiaalia. Tehostetun kotikuntoutuksen jakso 

on 4-8 viikkoa. Jakso voidaan aloittaa, mikäli asiakkaalla havaitaan yksi tai useampi toimintakyvyn 

alenemisen uhkatekijä tai toimintakyvyn äkillinen heikkeneminen, jonka perusteella hänen kotona 

asuminensa on selkeästi vaarantunut. Tavoitteena on pidentää asiakkaan kotona pärjäämistä ja siirtää 

tehostetun palveluasumisen tarvetta. Tehostetun kotikuntoutusjakson tavoitteet laaditaan yhdessä 

asiakkaan kanssa. Kotihoidon lisäksi fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja voimavarahoitajat osallistuvat 

jaksoon tarkoituksenmukaisella kokoonpanolla. Tehostetun kotikuntoutuksen tavoitteena on, että 

asiakkaan toimintakyky palautuu vähintään heikentymistä edeltäneelle tasolle. Tehostettu kotikuntoutus 

keskittyy arjen toiminnoissa tarvittavien taitojen ja liikkumisen harjoittamiseen. Toimintakyvyn arviointi 

toteutetaan asiakaslähtöisillä ja luotettavilla sekä näyttöön perustuvilla arviointimenetelmillä. 

Asiakasvastaava tekee päätöksen tehostetusta kotikuntoutuksesta. 

Voimavarahoitajan työpanosta voidaan erityistilanteissa (esimerkiksi asiakkaan kotiutuminen sairaalasta), 

käyttää asiakkaan kotona asumisen tukemiseen palvelutarpeen mukaisesti. Voimavarahoitajan työaikaa 

voidaan suunnata asiakkaalle tavallista kotihoitoa enemmän hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi. 

Tavoitteena tehokkaalla ja intensiivisellä hoitojaksolla on tukea asiakkaan mahdollisimman itsenäistä 

kotona pärjäämistä. Voimavarahoitajan hoitojakso voi kestää 2-4 viikkoa. 

Voimavarahoitaja harjoittaa yhdessä asiakkaan kanssa päivittäisiä toimintoja ja etsii yhdessä asiakkaan ja 

hänen läheistensä kanssa keinoja arjessa selviytymiseen. Oleellista on tukea ja edistää asiakkaan olemassa 

olevia voimavaroja. Lisäksi voimavarahoitajat toteuttavat kuntouttavia arviointijaksoja yhteistyössä 

kuntoutus- ja kotihoidon työntekijöiden kanssa.  

Voimavarahoitajalle ohjautumisen syitä voivat olla muun muassa iän mukanaan tuoman toimintakyvyn 

heikkeneminen, terveydentilan aleneminen, sairauksien eteneminen, muistisairauden eteneminen, 

yksinäisyys ja turvattomuus. 

 

Kotihoidon palvelujen myöntämisen prosessi 

Yhteydenotto asiakasohjaukseen 

Asiakas itse tai hänen läheisensä tai häntä hoitava tai kotiuttava taho tai muu viranomainen voi ottaa 

yhteyttä vanhusten palvelujen asiakasohjausyksikköön puhelimitse 040 7235 005, sähköpostitse 

osoitteeseen asiakasohjaus.vanhuspalvelut@laukaa.fi tai ajanvarauksella saapumalla yksikön 

toimipisteeseen Pelloskuja 3. 
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Yhteydenotossa saatujen tietojen pohjalta asiakasvastaava tekee ensiarvion palvelutarpeesta ja sen 

kiireellisyydestä. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii kiireellisesti palveluja, voidaan sopia määräaikaisesti 

tilapäisen kotihoidon käynneistä tai kotihoidon tukipalveluista. Ei kiireellisessä tilanteessa sovitaan 

asiakasvastaavan kotikäynti palvelutarpeen arviointia varten, joka toteutuu 7 arkipäivän sisällä 

yhteydenotosta. 

Asiakkaan palvelutarve arvioidaan  

Kotihoidon palvelupalvelutarpeen arvioiminen käynnistyy, kun kotona asuvalla on arjessa pärjäämisen 

haasteita, kuten eri syistä johtuva alentunut toimintakyky, pitkäaikaista hoitoa vaatia sairaus tai vamma, 

akuuttisairaus, joka vaatii hoitoa ja tukea tai esimerkiksi kotiutumistilanne sairaalahoidon tai kuntoutuksen 

jälkeen. Asiakasvastaava sopii kotikäynnin palvelutarpeen arvioimiseksi. Asiakkaan voimavarojen ja 

toimintakyvyn arvioiminen tehdään haastattelemalla asiakasta ja hänen läheisiään, havainnoimalla, 

perehtymällä asiakkaalle jo tehtyihin tutkimuksiin ja selvityksiin. 

Palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointi tehdään voimavaralähtöisesti, ratkaisukeskeisesti ja 

tavoitteellisesti. Arviointia tehtäessä kiinnitetään huomio asiakkaan toimintakykyyn ja vahvuuksiin. 

Palvelutarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti asiakkaan toimintakykyä vastaavilla ja sitä tukevilla palveluilla.  

Asiakkaalle laaditaan palvelutarpeen selvittämisen ja toimintakyvyn arvioinnin perusteella hoito- ja 

palvelusuunnitelma. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään palvelun tavoitteet, sisältö, määrä, 

toteuttaminen ja arviointi. Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, omaisen ja häntä 

hoitavien tahojen kanssa viimeistään kahden – neljän viikon kuluttua palveluiden alkamisesta. Hoito- ja 

palvelusuunnitelmassa sovitaan miten asiakkaan toimiva arki, voimavarojen ja kokonaisvaltainen 

toimintakyvyn tukeminen turvataan. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa on huomioitu asiakkaan omat 

tavoitteet, sosiaalisten suhteiden ylläpito, fyysisten ja kognitiivisten taitojen harjoittaminen, psyykkinen 

toimintakyky sekä tarvittava hoito, huolenpito ja kuntoutus.  

Asiakkaan kotona ja arjessa pärjäämisen haasteisiin etsitään yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa 

ratkaisuja moniammatillista työryhmää (MATTI-tiimi) konsultoiden. Mikäli asiakkaan tilanne ei edellytä 

sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattitaitoa vaativaa hoitoa, selvitetään muut 

mahdollisuudet ratkaista asiakkaan tilanne. Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi omaisten tai läheisten apu, 

Laukaan kunnan muut palvelut, järjestöjen toiminta tai kotitalousvähennyksellä ostettavat yksityiset 

kotitalouspalvelut.  

Hoito- ja palvelusuunnitelma ja siihen perustuva palvelupäätös  

Palvelutarpeen selvittämisen pohjalta asiakasvastaava ja asiakas laativat alustavan hoito- ja 

palvelusuunnitelman, johon kirjataan: 

 mitä voimavaroja asiakkaalla on ja mitä ratkaisuja asiakkaan arjessa pärjäämisen haasteisiin löytyy 

asiakkaalta itseltään tai hänen läheisiltään 

 mitä muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuteen kuuluvia palveluita asiakas voi 

hyödyntää tai käyttää, esimerkiksi siivous-, auraus- ja muut yksityiset ostopalvelut, kunnan muut 

palvelut, seurakuntien, järjestöjen ja muun kolmannen sektorin toimijat 

 mitä vanhusten palvelujen kokonaisuuteen kuuluvia palveluita asiakas tarvitsee tukemaan hänen 

terveyttään, toimintakykyä, voimavaroja ja turvallista kotona asumista 

 asiakasta tiedotetaan mahdollisista sosiaaliturvaetuuksista 

 muut palvelut 
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Kotihoidon palvelut myönnetään Laukaan asiakasohjausyksikön asiakasvastaavan viranhaltijapäätöksellä. 

Päätös perustuu palvelutarpeen arvioinnissa todettuun ammatillisen tuen, hoidon, kotikuntoutuksen ja/tai 

hoivan tarpeeseen.  

Asiakkaan toimintakykyä ja tuen tarvetta arvioidaan ja seurataan jatkuvasti kotihoidon käynneillä. Mikäli 

asiakkaan, joka on säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä, palvelutarve tai toimintakyky oleellisesti 

muuttuu, palvelutarve arvioidaan uudelleen. Palvelutarpeen selvittäminen tehdään uudelleen myös silloin, 

kun asiakas kuntoutuu siinä määrin, ettei arjessa pärjäämisen haasteisiin säännöllinen kotihoito ole enää 

tarkoituksenmukainen palvelu, vaan hän pärjää itsenäisesti ja muun mahdollisen tuen turvin. 

Asiakasvastaava tekee myös määriteltyihin palveluihin liittyvät palvelu- ja maksupäätökset. Myös kielteiset 

palvelupäätökset tehdään kirjallisena. Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä päätökseen oikaisuvaatimus. 

 

Kotihoidon palvelujen myöntämisen edellytykset Laukaassa 

 

Tilapäisen kotihoidon myöntämisen perusteet 

Tilapäinen kotihoito voidaan myöntää enintään neljäksi viikoksi 

 henkilölle, jonka toimintakyky on tilapäisesti heikentynyt tai hoidon tarve on tilapäinen ja hoidon 
toteuttaminen vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön osaamista, eikä asiakas 
pysty itse hakeutumaan avoterveydenhuollon palveluihin käyttämällä julkista liikennettä tai 
taksipalveluja 

 henkilölle, joka kotiutuu sairaalasta ja tarvitsee tukea toipilasvaiheessa 

 sairaalahoidossa tai lyhytaikaisella hoitojaksolla olevalle asiakkaalle kotikokeiluna 

 asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseksi, kuntoutumisen mahdollisuuksien tukemiseksi ja 
säännöllisen kotihoidon tarpeen ehkäisemiseksi 

 

Tilapäistä kotihoitoa ei myönnetä, mikäli henkilöllä ei ole tarvetta muuhun kotihoidon palveluun kuin 

 verikokeiden ottamiseen (mm. INR- kokeet) 

 lääkeinjektioiden ja rokotusten antamiseen 

 lyhytaikaisiin haavahoitoihin 

 yksittäisiin sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin (ompeleen poistot, korvahuuhtelut) 

 kodinhoidollisiin asioihin 
 

Näitä palveluja tarvitsevat henkilöt ohjataan käyttämään avoterveydenhuollon palveluja tai yksityisten 

palveluntuottajien tarjoamia palveluita. 

 

Säännöllisen kotihoidon myöntämisen perusteet 

Asiakkaan säännöllisen kotihoidon tarve arvioidaan yksilöllisesti asiakkaan toimintakyvyn perusteella. 

Toimintakykyä mitataan toimintakykymittareilla. Toimintakykymittareina käytetään esimerkiksi:  

 RAVA-indeksi, suuntaa antava raja-arvo vähintään 2 (yleinen toimintakyky) 

 WHODAS 2.0 (terveyden ja toimintarajoitteiden itsearviointi) 

 MMSE (muisti) 
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 GDS-15 (mieliala) 

 Katzin indeksi (päivittäiset toiminnot) 

 IADL-asteikko (päivittäisten asioiden hoitamiseen liittyvä toimintakyky) 

 FROP-Com (kaatumisvaaran arviointi) 

 mahdolliset muut tarkoituksenmukaiset mittarit 
 

Säännöllisen kotihoidon palvelut voidaan myöntää, kun  

 moniammatillinen palvelutarpeen arviointi on tehty ja säännöllisen palvelun tarve on selvitetty 

 omaisten, lähipiirin ja muiden palvelujärjestelmien auttamiskeinot on selvitetty 

 asiakkaan palvelun/hoidon tarve on yleensä useita kertoja viikossa ja hoidon toteuttaminen 

edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön osaamista 

 jos henkilö on omaishoidon tuen piirissä ja kotihoito voi tukea omaishoitajan jaksamista 

 asiakkaalle voidaan taata tarvittavan tuen avulla inhimillinen ja turvallinen kotona pärjääminen 

 asiakas sitoutuu yhdessä laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan (muistisairaalla asiakkaalla 

tarvittaessa omainen/läheinen tai edunvalvoja)   

 saattohoidon tukena 

 

Säännöllistä kotihoitoa ei myönnetä tai aloitettu palvelu voidaan lopettaa 

 henkilölle, joka pystyy hakeutumaan muiden terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluiden piiriin 

 henkilölle, joka tarvitsee apua vain siivouksessa, vaatehuollossa tai aterioiden valmistuksessa 

 henkilölle, joka ei sitoudu yhteistyöhön tai ei halua palvelua, vaikka ymmärtää sen olevan 

välttämätöntä terveytensä kannalta 

 henkilölle, jonka käyttäytymisen vuoksi kotihoidon työntekijöiden turvallisuutta ja 

koskemattomuutta ei voida turvata 

 

Kotihoidon asiakkaalle käynnistetään palvelutarpeen arviointi, mikäli kotihoidon kattavat palvelut 

osoittautuvat riittämättömäksi. 
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Asumispalvelut Laukaassa 
 

Asumispalvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaista vuokrasopimukseen perustuvaa asumispalvelua, 
jossa asukas saa yksilöllisten tarpeidensa mukaista hoitoa ja huolenpitoa sekä jatkuvaa apua päivittäisiin 
toimintoihin. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa asumispalveluihin. Ikääntyvien 
asumispalvelut myönnetään moniammatilliseen palvelutarpeen arviointiin perustuen. Ikäihmisten 
asumispalvelut räätälöidään asiakkaan toimintakyvyn ja yksilöllisen tarpeen perusteella.  
 
Asumispalvelujen lainsäädäntöperusta: 

 lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

 sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) ja -asetukseen (607/83) 

 terveydenhuoltolakiin (1326/2010) 

 lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

(ns. vanhuspalvelulaki 980/2012) 

 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton antamaan laatusuositukseen hyvän 

ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019 (julkaisuja 2017:6).  

 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeuslainojen korkotuesta (604/2011) 11 a-d§ ja 

aravarajoituslaki (1190/1993) 4 a-d§.  
 

Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaista vuokrasopimukseen 

perustuvaa asumispalvelua, jossa asukas saa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa sekä jatkuvaa apua 

päivittäisiin toimintoihin. Tehostettu palveluasuminen on yhteisöllistä asumista, pääosin yhdenhengen 

huoneissa. Tehostettuun palveluasumiseen sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, 

ruokapalvelut, lääkehoidon tukeminen, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, 

peseytymis- ja siivouspalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävä toiminta. Tehostetussa 

palveluasumisessa palveluja järjestetään ympärivuorokautisesti asiakkaan tarpeen mukaisesti. 

Hoitohenkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden.  

Pariskunnille voidaan järjestää mahdollisuus asua yhdessä vanhuspalvelulain mukaisesti. Vuokrasopimus 
tehostettuun palveluasumiseen tehdään sen puolison nimellä, joka tarvitsee tehostettua palveluasumista.  
Palvelutarpeen päättymisen jälkeen puolison asumisratkaisu on tarkasteltava uudelleen. 
 
Asumispalvelujen asiakasmaksut eivät sisällä vuokraa, lääkkeitä, henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita ja 

hoitotarvikkeita eikä vaatteita tai muita henkilökohtaisia tarvikkeita.  

Lyhytaikainen asumispalvelu on määräaikaista, tavoitteellista ja toimintakykyä tukevaa asumispalvelua. 

Tavoite on toimintakyvyn ylläpito ja vahvistaminen niin, että asiakas pärjää mahdollisimman itsenäisesti 

kotona asuen tai kotiin annettavien palvelujen turvin. Jaksojen pituuteen vaikuttaa asiakkaan palvelutarve.  

Jaksoissa toteutettavassa säännöllisessä lyhytaikaishoidossa hoiva ja toimintakyvyn tukeminen perustuvat 

yhdessä asiakkaan kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Jakson tavoite määritellään yhdessä 

asiakkaan ja hänen läheistensä sekä tarpeen mukaan muiden hoitavien tahojen, kuten esimerkiksi fysio- ja 

toimintaterapeuttien, hoitohenkilökunnan ja lääkärin kanssa.  

Lyhytaikaisena asumispalveluna voidaan toteuttaa arviointijaksoja, toimintakykyä tukevia 

lyhytaikaishoitojaksoja, omaishoitajan vapaapäiviä tai hoito-/kuntoutuspaikkaa odottavien hoitojaksoja. Se 

voi olla myös tilapäistä, akuutteihin kriisitilanteisiin perustuvaa lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitoa 
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tehostetussa palveluasumisessa, jolloin ratkaisua akuuttitilanteeseen etsitään välittömästi seuraavana 

arkipäivänä. 

Lyhytaikainen asumispalvelu sisältää asiakkaan palvelutarpeen mukaiset palvelut. Palveluja ovat 

toimintakykyä tukeva hoito ja huolenpito, hygieniasta huolehtiminen, ruokailun järjestäminen, siivous, 

pyykkihuolto ja lääkehoidon tukeminen.  Asiakkaan läheisiä kannustetaan osallistumaan asiakkaan hoidon 

ja toimintakyvyn tukemiseen.  

Lyhytaikaisen asumispalvelun asiakasmaksut eivät sisällä lääkkeitä, henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita ja 

hoitotarvikkeita eikä vaatteita tai muita henkilökohtaisia tarvikkeita.  

Ikääntyvien perhehoito voi olla pitkäaikaista, lyhytaikaista tai osavuorokautista asumista 

perhehoitokodissa perustuen yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. 

Perhehoitosopimuksessa/toimeksiantosopimuksessa määritellään tapauskohtaisesti perhehoidon muoto ja 

sen kesto. Perhehoidolle on vahvistettu Keski-Suomen maakunnallinen toimintaohje. 

 

Tehostetun palveluasumisen myöntämisen prosessi 

Yhteydenotto asiakasohjaukseen 

Asiakas itse, hänen läheisensä, häntä hoitava tai kotiuttava taho tai muu viranomainen voi ottaa yhteyttä 

vanhusten palvelujen asiakasohjausyksikköön puhelimitse 040 7235 005, sähköpostitse osoitteeseen 

asiakasohjaus.vanhuspalvelut@laukaa.fi tai saapumalla ajanvarauksella yksikön toimipisteeseen Pelloskuja 

3.  

Yhteydenotossa saatujen tietojen pohjalta asiakasvastaava tekee ensiarvion palvelutarpeesta ja sen 

kiireellisyydestä. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii kiireellisesti tukitoimia, voidaan jo tässä vaiheessa sopia 

määräaikaisesti lyhytaikaishoidosta tehostetun palveluasumisen yksikössä.  Ei kiireellisessä tilanteessa 

sovitaan asiakasvastaavan ja asiakkaan tapaaminen, joka toteutuu pääsääntöisesti 7 arkipäivän sisällä 

yhteydenotosta.  

Asiakkaan palvelutarve arvioidaan 

Asiakasvastaava tekee kotikäynnin tai tapaa muulla tavoin asiakkaan ja hänen omaisensa palvelutarpeen 
selvittämiseksi. Asiakkaan voimavarojen ja toimintakyvyn arvioiminen tehdään haastattelemalla, 
havainnoimalla ja asiakkaalle mahdollisesti jo tehtyihin tutkimuksiin ja selvityksiin perehtymällä ja 
tarvittaessa Rava toimintakykymittarilla.  
Toimintakykyä arvioitaessa selvitetään, miltä osin asiakas pystyy suoriutumaan tavanomaisista elämän 
toiminnoista nykyisessä asuin- ja toimintaympäristössään ja missä asioissa hän tarvitsee tukea, hoitoa ja 
hoivaa arjen sujumisen tueksi. Arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen 
ja kognitiivinen toimintakyky. 
 

 
 
Palvelu- ja maksupäätös 
 
Asiakasvastaava on vastuussa myös asumispalvelujen oikeasta kohdentumisesta siten, ettei eniten 

palveluja tarvitsevien huolenpito vaarannu. Tästä syystä kotihoidon palvelut ovat aina ensisijaisia 

ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen nähden. 
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Tehostetun palveluasumisen hakemukset käsitellään moniammatillisessa sas-työryhmässä, joka antaa 

asiassa ratkaisuesityksen. Asiakasvastaava tekee palvelupäätöksen asukasvalinnasta tehostettuun 

palveluasumiseen ja erillisen päätöksen asiakasmaksusta. Myös kielteinen päätös tehdään kirjallisena. 

Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä päätökseen oikaisuvaatimus. 

Tehostetun palveluasumisen palvelut tuotetaan ensisijaisesti Laukaan kunnan tuottamana palveluna tai 
perustelluista syistä johtuen palvelusetelillä Laukaan kunnan hyväksymissä yksityisissä palveluyksiköissä 
asiakkaan valinnan mukaan. Asiakkaan kieltäytyminen ottamasta vastaan tarjottua kunnan tuottamaa 
asumispalvelua, ei ole peruste palvelusetelin myöntämiselle. 
 

Asumispalvelujen myöntämisen perusteet Laukaassa 
 

Tehostettu palveluasuminen 
 

Tehostettu palveluasuminen voidaan myöntää asiakkaalle 

 jolla on huomattavasti heikentynyt fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja/tai sosiaalinen 
toimintakyky ja jatkuva ympärivuorokautinen palvelujen tarve toimintakyvyn kokonaisarvion 
perusteella. Asiakkaalla on hoidon ja valvonnan tarvetta kaikissa päivittäisissä toiminnoissa useita 
kertoja vuorokauden aikana. 

 jolle palvelua ei voida riittävällä tavalla järjestää kotiin annettavien palvelujen turvin (kotihoito, 
tukipalvelut, mukaan lukien yöhoitokäynnit) 

 joka myöntämisperusteiden täyttyessä haluaa itse muuttaa tehostettuun palveluasumiseen  

 joka ei kykene itse ymmärtämään päätöstensä seurauksia ja nykyiseen asumismuotoon jääminen 
vaarantaisi asiakkaan turvallisen hoidon toteutumisen, mutta moniammatillisessa arvioinnissa on 
todettu tehostetun palveluasumisen tarve 

 lääketieteelliset syyt, joiden takia asiakkaalla on pysyvästi lisääntynyt avuntarve eikä apua pystytä 
antamaan riittävästi kotiin 

 asiakkaan turvallinen kotona asuminen vaarantuu 
 
Asiakkaan toimintakykyä mitataan toimintakykymittareilla. Palvelupäätökseen vaikuttavat asiakkaan 

toimintakyvyn lisäksi sosiaalinen verkosto eli omaisten ja läheisten mahdollisuudet osallistua asiakkaan 

hoitoon ja huolenpitoon sekä mahdolliset asiakkaan hankkimat omarahoitteiset palvelut. Asiakkaan 

toimintakykyä mitataan Rava-indeksillä (RAVA-ikäihmisen toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari), jonka arvo 

tulee olla vähintään 3. Muistia arvioidaan MMSE-muistitestillä, jonka suuntaa-antavan arvon tulee olla 15 

tai vähemmän. 

Kotona asumista tai toimintakykyä tukevista palveluista kieltäytyminen ei ole peruste tehostetun 
palveluasumisen myöntämiselle. Pelkästään asunnon puutteet tai asunnosta johtuvat itsenäistä toimintaa 
vaikeuttavat syyt (mm. etäisyys palveluista tai asunnon huono kunto) eivät ole peruste tehostetun 
palveluasumisen myöntämiselle. Näissä tapauksissa asiakas ohjataan hakemaan vuokra-asuntoa.  
 

Lyhytaikainen palveluasuminen 

Asiakkaan lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Palvelun 
myöntäminen edellyttää, että asiakas tarvitsee säännöllisesti apua päivittäisissä toiminnoissa ja vähintään 
yksi seuraavista perusteista täyttyy: 
 

• asiakkaan kotona asumista heikentää tilapäisesti toimintakyvyn lasku, johon ei voida 
kotihoidon palveluilla vastata eikä hänellä ole tarvetta sairaalahoitoon  



10 
 

• asiakas on omaishoidettava ja kysymyksessä on omaishoitajan lakisääteisen vapaan 
järjestäminen  
• asiakas asuu kotona läheisten antaman päivittäisen tuen turvin ja hoitajan jaksamista 
tuetaan mahdollistamalla hänelle vapaapäiviä 
• asiakkaalla on äkillinen huolenpidon tarve omaishoitajan sairastuttua  
• asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan tarvetta on syytä arvioida kodin ulkopuolella 
• asiakas tarvitsee toimintakykyä tukevaa toimintaa tai kuntouttavan arviointijakson 
(fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen, sosiaalinen) kodin ulkopuolella 
 

Jos asiakkaalla todetaan lyhytaikaisen asumispalvelujen tarve, tekee asiakasvastaava siitä 
palvelupäätöksen. Lyhytaikaisesta hoidosta peritään perusturvalautakunnan hyväksymä asiakasmaksu. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


