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1 KOTIHOIDON MÄÄRITTELY

KOTIHOITO

Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja sosiaalihuoltoasetuksen
(607/1983) tarkoittamaan kotipalvelua sekä terveydenhuoltolain (1326/2010, 25 §) tarkoittamaan
kotisairaanhoitoa. Kotihoidon toimintaa ohjaavat myös valtakunnallinen ”Laatusuositus hyvän
ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi” (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja
2013:11) sekä laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista (28.12.2012/980).

Kotihoidon tarkoituksena on tukea kotihoidon asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä,
itsenäistä suoriutumista ja vahvistaa asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien
sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan. Kotihoidon tehtävänä on neuvonnan,
palveluohjauksen, toimintakykyä ylläpitävän ja kuntoutumista edistävän toiminnan avulla turvata
omassa kodissaan asuvien asiakkaiden tarvitsemat sairaanhoito-, hoito- ja hoivapalvelut. Kotihoidon
palvelujen lähtökohtana on asiakkaan kunnioittaminen, asiakkaan oikeus päättää omista asioistaan,
asiakkaan ja läheisten osallisuus sekä palvelujen oikea-aikaisuus ja turvallisuus sekä kuntoutumisen
edistäminen ja toimintakyvyn parantaminen.

Nämä kotihoidon palvelujen myöntämisen perusteet ja sisältö koskevat kunnallista kotihoitoa sekä
palvelusetelillä tuotettua kotihoitoa.

KOTIHOIDON PALVELUT

Kotona asumista tukevat palvelut ovat ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa, sisältäen
neuvontaa ja palveluohjausta, päivätoiminnan eri palveluja sekä kotiin annettavia tukipalveluita,
kuten turvapalvelua.

Tilapäinen kotihoito on lyhytaikaista (enintään 4 viikkoa) toimintakykyä tukevaa hoitoa ja palvelua
esim. sairaalajakson jälkeen. Kotihoidon arviointijakso kotihoidon tarpeen määrittämiseksi on
tilapäistä kotihoitoa.

Säännöllinen kotihoito on asiakkaan tarpeiden mukaista toimintakykyä parantavaa tai ylläpitävää ja
toimintakykyä tukevaa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista hoitoa.

2 PERUSTEET KOTIHOITOON VARKAUS-JOROINEN

Kotihoidon palvelut on tarkoitettu asiakkaille:

- Toimintakyky on selkeästi alentunut ja asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista
itsenäisesti tai omaisen tuella. Asiakas tarvitsee apua mm. ruokailussa, peseytymisessä, WC-
käynneissä, pukeutumisessa ja muissa päivittäisissä toiminnoissa sekä lääkehoidon
toteuttamisessa.

- Asiakas tarvitsee säännöllistä, pääasiassa päivittäistä erityistä ammattitaitoa vaativaa hoivaa,
huolenpitoa ja sairaanhoitoa.

- Sairaalasta kotiutuville kuntoutumisen ajaksi
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Kotihoito ohjaa asiakasta tukipalveluiden ja vaihtoehtoisten palveluiden saannissa ja tarvittaessa
selvittää asiakkaan mahdollisuutta omarahoitteisiin lisäpalveluihin.

Kotihoidon asiakkaana ei voi olla henkilö, joka ei sitoudu yhteistyöhön tai jonka aggressiivinen
käytös estää hoidon toteuttamisen tai aiheuttaa työturvallisuusriskin. Tällaisissa tapauksissa
asiakkaan palvelut järjestetään yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Hoitoympäristö järjestetään
turvalliseksi yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa, huomioiden sekä asiakkaan että työntekijän
turvallisuus.

Palvelujen myöntäminen perustuu moniammatilliseen palvelutarpeen arviointiin. Palvelutarpeen
arvioinnissa ja palvelujen suunnittelussa kunnioitetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja kuullaan
asiakkaan mielipidettä.

Sosiaalihuoltolakiin (40a §) ja laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista (15 §) liittyvissä palvelutarpeen arviointitehtävissä asiakkaaseen
otetaan yhteyttä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta palvelutarpeen arvioimiseksi.
Kotihoidon palvelujen piirissä jo olevien asiakkaiden kotiuttamistilanteissa ja kiireellisissä
tapauksissa palvelutarve arvioidaan viipymättä kotihoidon tiimien toimesta.

1. Asiakkaan kotiutuminen sairaalasta kotihoitoon edellyttää uusissa asiakassuhteissa sekä
tarvittaessa entisissä asiakassuhteissa hoitokokouksen järjestämistä ennen kotiutumista.
Terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle
viranomaiselle iäkkään henkilön kotiutumisesta terveydenhuollon laitoshoidosta. Ilmoitus on
tehtävä hyvissä ajoin ennen kotiuttamista. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 25 §)

2. Kotihoidon tarpeen määrittämiseksi uusien asiakkaiden luokse tehdään kotikäynti, jolloin
yhdessä asiakkaan, hänen omaisensa/edunvalvojansa ja palveluohjaus- ja
arviointihenkilöstön kesken yhteistyössä tehdään kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma
hoidon toteuttamista varten. Asiakkaan kotihoito voidaan aloittaa kotihoidon arviointijaksolla.
Arviointijaksolla terapiahenkilöstö osallistuu asiakkaan voimavarojen arviointiin ja
toimintakykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun yhdessä kotihoidon henkilöstön kanssa,
sekä ottaa kantaa tehostetun kotikuntoutuksen tarpeeseen. Arviointijakson kesto vaihtelee
hoidon- ja palvelutarpeen mukaan. Arviointijakson aikana arvioidaan yhdessä asiakkaan
kanssa jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon tarve ja tarkennetaan hoito- ja
palvelusuunnitelmaan asiakkaan tarvitsema apu ja tuki. Jos asiakkaan avuntarve ei edellytä
säännöllistä kotihoitoa niin asiakasta ohjataan vaihtoehtoisten omakustanteisten palveluiden
hankkimisessa.

3. Asiakkaan toimintakyvyn arvioinnin tukena käytetään mm. RAVATAR, GDS 15- ja Ikivihreät –
ADL – toimintakykymittareita sekä tarvittaessa MMSE - testiä. Kotihoitoa voidaan järjestää
erityisolosuhteiden perusteella, joita ovat esimerkiksi:

- muistamattomuus
- sairaanhoidolliset, mielenterveydelliset tai sosiaaliset perusteet
- puutteelliset asumisolosuhteet

4. Kotisairaala tukee yhteistoiminta-alueella (Varkaus-Joroinen) potilaiden nopeaa ja turvallista
kotiutumista sairaalasta sekä aktiivista kuntoutumista kotiympäristössä sairaalajakson
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jälkeen. Asiakkaina voi olla myös vaikeasti sairaita sairaalatasoista hoitoa tarvitsevia
henkilöitä. Varkauden kotisairaala tuottaa palveluja mahdollisuuksien mukaan lähikuntien
alueelle.

5. Tilapäinen koti- ja sairaanhoito ohjataan pääsääntöisesti Varkaudessa yksityisille
palveluntuottajille.

2.1 PERUSTEET TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUSETELIN
MYÖNTÄMISELLE YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA

PALVELUSETELIN KÄYTTÖ

Kunnalla on mahdollisuus järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja palvelusetelin avulla. Palvelusetelillä
kunta maksaa osan palvelusta, jonka asiakas hankkii yksityiseltä palveluntuottajalta. Palvelusetelin
arvo määritellään vuosittain.
Palveluseteli on asiakkaalle veroton etuus, kun se

- myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin
- on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle
- ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa

Palvelusetelillä maksettu, hoito- ja palvelusuunnitelman määrittelemä työ, ei oikeuta
kotitalousvähennykseen. Asiakkaan maksamaan omavastuuosuuteen ei myönnetä
kotitalousvähennystä. Mikäli asiakas ostaa yrittäjältä muita hoito- ja palvelusuunnitelman
ulkopuolisia palveluita, on hänellä mahdollisuus saada näistä maksuista kotitalousvähennystä,
mikäli ostetut palvelut ovat kotitalousvähennyskelpoisia.

Kunta päättää palvelusetelin käyttöönotosta ja hyväksyy palvelusetelituottajat sekä tekee päätöksen
palvelusetelin myöntämisestä asiakkaalle kulloisenkin tarpeen ja kunnan palveluseteliin varattujen
määrärahojen puitteissa. Päätös perustuu asiakkaalle tehtyyn palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-
ja palvelusuunnitelmaan. Palvelusetelituottaja sopii asiakkaan kanssa palvelun suorittamisen
ajankohdasta ja sisällöstä palvelusetelipäätöksen mukaisesti. Asiakkaalla on halutessaan
mahdollisuus täydentää setelillä saatavaa palvelua omarahoitteisella osuudella.

Palvelusetelit perustuvat hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisiin palveluihin
- asiakas saa palvelusetelit ja listan palvelusetelituottajista
- asiakas valitsee listalta haluamansa palveluntuottajan
- asiakas tilaa palvelun sekä sopii palvelun aloittamisesta

Palvelusetelillä maksaminen
- palveluseteli on käytettävä setelissä merkityn palvelun ostamiseen
- palveluseteli on käytettävä setelin voimassaoloaikana
- asiakas maksaa palvelusetelin arvon ja palveluhinnan välisen erotuksen

(=omavastuuosuus) suoraan palveluntuottajalle

KOTIHOIDON PALVELUSETELI MYÖNNETÄÄN

Palveluseteli voidaan myöntää säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon järjestämiseksi. Palveluseteli
on aina määräaikainen. Setelin myöntäminen perustuu lakisääteiseen palvelutarpeen arviointiin
sekä hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jossa määritellään annettavat palvelut sekä tuntimäärät
palveluittain. Palveluseteliä voidaan käyttää vaihtoehtona kunnan itse tuottamalle kotihoidolle ja
asiakkaan tulee olla suostuvainen palvelusetelin vastaanottamiseen. Toisaalta asiakkaalla ei ole
yksinomaista oikeutta vaatia palveluseteliä, vaan sen käytöstä päätetään yhdessä päättävän
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viranhaltijan kanssa. Palvelusetelin myöntäminen perustuu asiakkaan hoito- ja
palvelusuunnitelmaan ja sen perusteella tehtyyn tilannearvioon sekä kunnan palvelusetelitoimintaan
varaamiin määrärahoihin. Tilanteita, joissa palveluseteliä voidaan hyödyntää ovat esim. kotihoidon
kiire- ja kotiutustilanteet, palvelujen tuottaminen taajama-alueen ulkopuolelle sekä ilta- ja
viikonloppupalvelujen turvaaminen sitä tarvitseville asiakkaille Sääntökirja toimii
palvelusetelituotantoa ja kotihoidon kunnallista palvelua ohjaavana taustamateriaalina .

TILAPÄINEN KOTIHOITO

Asiakkaalle myönnettävien palveluseteleiden määrä riippuu hoidon- ja palveluntarpeesta ja
määritellään aina asiakaskohtaisesti hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Tilapäisen kotihoidon
palveluseteli on tarkoitettu Varkauden kaupungin alueella seuraaville asiakasryhmille: silmätippa-
asiakkaat esim. kaihileikkauksen yhteydessä, lyhytaikaisen kotiutumisen tukeminen sairaalasta
sekä pesuapuja tarvitsevat asiakkaat, joilla on heikot pesutilat ja jotka tarvitsevat hoitajan apua
peseytymisessä (kokopesu).

SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO

Säännöllisen kotihoidon toteuttamiseksi myönnetyt palvelusetelit kattavat asiakkaalle laadittuun
hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjatut palvelut sekä niiden toteuttamiseen kuluvat tuntimäärät.
Palveluseteli on henkilökohtainen ja sillä voi ostaa vain hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuja
palveluja.

3 SAS-TOIMINTA, VARKAUS-JOROINEN

SAS-työryhmä on sosiaali- ja terveyskeskuksen johtajan nimeämä moniammatillinen työryhmä, jonka
tehtävänä on selvittää, arvioida ja sijoittaa ikääntyneet asiakkaat hakemuksen perusteella
palveluasumiseen. Hakijan tilannetta arvioidaan mahdollisimman laaja-alaisesti huomioiden hakijan
toimintakyky, asumisolosuhteet, sosiaaliset verkostot ja sairaudet. Arviointi pohjautuu
perusturvalautakunnan hyväksymiin voimassaoleviin perusteisiin. Hakija saa hakemuksen
käsittelystä ja palveluasumiseen sijoittamisesta viranomaispäätöksen.

Varkauden kaupungin alueen asukkaista ja heidän sijoittamisestaan vastaa Varkauden SAS-työryhmä
ja Joroisten kunnan alueen asukkaista ja heidän sijoittamisestaan vastaa Joroisten työryhmä.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

- 14 § iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito on toteutettava ensisijaisesti
hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä
sosiaali- ja terveyspalveluilla

- 18 § Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset
sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua
päätöksenteosta.

- 26 § Kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs
henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä
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käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.
Valviran ohjeistus viranomaisille 8/2013.

3.1 PERUSTEET TAVALLISEEN PALVELUASUMISEEN, JOROINEN

Tavallisella palveluasumisella tarkoitetaan vuokra-asumista, jossa asiakkaan saama palvelu perustuu
yksilöllisesti laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Joroisissa ryhmäkodeilla työskentelee
kotihoidon henkilökunta aamu- ja iltavuorossa sekä kotihoidon yöpartio huolehtii yökäynnit. Asiakas
voi ostaa myös tarvitsemansa palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta omakustanteisesti.

Käpyrinne tavallinen palveluasuminen, Varkaus

asiakkailla ei ole vaikeaa muistiin liittyvää ongelmaa, eikä eksymistä tutussa ympäristössä
fyysisessä toimintakyvyssä on vajetta
päivittäisistä toimista selviytyäkseen tarvitsee useita hoitohenkilökunnan käyntejä
vuorokaudessa
esteettömän asunnon tarve tai muu erityinen syy
toimintakyvyn arvioinnin apuna käytetään esim. Ravatar-, MMSE-, IADL-mittareita.

Ryhmäkodit Bertta, Celma, Sanelma, Onnentupa, Joroinen

asiakkailla ei ole vaikeaa muistiin liittyvää ongelmaa, eikä eksymistä tutussa ympäristössä
fyysisessä toimintakyvyssä on vajetta
päivittäisistä toimista selviytyäkseen tarvitsee useita hoitohenkilökunnan käyntejä
vuorokaudessa
esteettömän asunnon tarve tai muu erityinen syy
toimintakyvyn arvioinnin apuna käytetään esim. Ravatar-, MMSE-, IADL-mittareita.

Ryhmäkoti Kirkkomäki, Joroinen

asiakkailla voi olla vaikeaa muistiin liittyvää ongelmaa.
fyysisessä toimintakyvyssä on vajetta
päivittäisistä toimista selviytyäkseen tarvitsee useita hoitohenkilökunnan käyntejä
vuorokaudessa
esteettömän asunnon tarve tai muu erityinen syy
toimintakyvyn arvioinnin apuna käytetään esim. Ravatar-, MMSE-, IADL-mittareita.

Ostopalveluna tuotettu palveluasuminen (palveluntuottajat kilpailutettu)

fyysisessä toimintakyvyssä on vajetta
päivittäisistä toimista selviytyäkseen tarvitsee useita hoitohenkilökunnan käyntejä
vuorokaudessa
esteettömän asunnon tarve tai muu erityinen syy
toimintakyvyn arvioinnin apuna käytetään esim. Ravatar-, MMSE-, IADL-mittareita.

3.2 PERUSTEET TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN, VARKAUS-JOROINEN
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Tehostettu palveluasuminen tarjoaa asiakkaalle kodin elämän loppuun asti. Asiakas asuu
vuokrasuhteessa. Henkilökunta on läsnä ympärivuorokautisesti. Tarvittaessa sairaalatasoista hoitoa
voidaan antaa kotisairaalan tuella. Asiakas siirretään sairaalaan vain, mikäli hoito vaatii
sairaalaolosuhteita. Sairaalajakson jälkeen asiakas palaa takaisin kotiin.

Kangaslammin palvelukeskus, Varkaus

Asiakkaat tarvitsevat ympärivuorokautista lyhyt- tai pitkäaikaista hoivaa. Toimintakyvyn arvioinnin
apuna käytetään esim. Ravatar-, MMSE-, IADL-mittareita.

Käpyrinne, Varkaus

Asiakkaat tarvitsevat ympärivuorokautista pitkäaikaista hoivaa. Toimintakyvyn arvioinnin apuna
käytetään esim. Ravatar-, MMSE-, IADL-mittareita.

Louhirinne 1, Varkaus

Asiakkaat tarvitsevat ympärivuorokautista pitkäaikaista hoivaa. Toimintakyvyn arvioinnin apuna
käytetään esim. Ravatar-, MMSE-, IADL-mittareita.

Louhirinne 2, Varkaus

Asiakkaat tarvitsevat ympärivuorokautista lyhyt- tai pitkäaikaista hoivaa. Toimintakyvyn arvioinnin
apuna käytetään esim. Ravatar-, MMSE-, IADL-mittareita.

Joroinen, ostopalveluna tuotettu tehostettu palveluasuminen (palveluntuottajat kilpailutettu)

Asiakkaat tarvitsevat ympärivuorokautista pitkäaikaista hoivaa. Toimintakyvyn arvioinnin apuna
käytetään esim. Ravatar-, MMSE-, IADL-mittareita.

3.3 PERUSTEET TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISELLE, VARKAUS

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman
palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti.  Se on yksi tapa järjestää kunnan
lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat
samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja
terveydenhuoltopalveluissa.

Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa
kunnan hyväksymä palvelun tuottaja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009)
säätelee palvelusetelin käyttöä. Palvelusetelijärjestelmässä Varkauden kaupunki ei tule
sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan
ja palvelun tuottajan välinen sopimus. Asiakas voi kieltäytyä hänelle myönnetystä palvelusetelistä,
jolloin Varkauden kaupungin tulee ohjata hänet muilla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin.
Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palvelua järjestettäväksi palvelusetelillä.

Palvelusetelin vuorokausihinta on 103 euroa.

Palveluseteli voidaan osoittaa Varkauden kaupungin varaaman määrärahan puitteissa asiakkaille,
jotka täyttävät nykyiset tehostettuun palveluasumisen piiriin pääsyn perusteet eli heille on tehty
hoitotason arviointi (SAS-arviointi). Täyttäessään SAS-hakemusta asiakas valitsee itse vaihtoehdoiksi
Varkauden kaupungin omia toimintayksiköitä ja palvelusetelillä yksityisen palveluasumisen.
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Asiakas/omainen/asioidenhoitaja tekee palveluntuottajan kanssa palvelun sisältöä koskevan
sopimuksen.

Palveluseteli kattaa hoidon, hoivan, turvapalvelut, lääkkeiden jaon (omatoiminta/koneellinen
annosjakelu), näytteiden oton hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Muut tehostetun
palveluasumisen yksikössä tarjottavat palvelut asiakas maksaa itse. Tällaisia palveluja ovat
esimerkiksi fysioterapia-, kampaamo- ja jalkahoitopalvelut. Tuottaja laskuttaa erikseen asiakkaalta
mm. vuokran, ruoan, siivouksen ja vaatteiden puhtaanapidon (vrt. kaupungilla hygieniamaksu).
Asiakkaalla on mahdollisuus saada hoitotukea ja mahdollisesti asumistukea (tulosidonnainen).

Palvelusetelin sääntökirjassa tehostettuun palveluasumiseen on tarkennettu palveluntuottajan,
asiakkaan sekä kunnan vastuita ja oikeuksia palvelun tuottamisessa.  Myös palvelusetelituottajien
hyväksymiskriteerejä on uusittu. Sääntökirja on voimassa toistaiseksi.

7 PERUSTEET LYHYTHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI, VARKAUS-JOROINEN

Varkauden kaupunki tarjoaa lyhythoitoa omana toimintana Kangaslammin palvelukeskuksessa ja
Louhirinne 2:n, 1. kerroksessa. Joroisissa omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivin aikainen
lyhythoito järjestetään Joroisten vuodeosastolla, ryhmäkodeilla sekä kehitysvammayksikössä.

Lyhythoidon järjestämiseksi on käytössä palveluseteli omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien
mahdollistamiseksi. Hoitopaikkojen käyttö painottuu virallisten omaishoitajien vapaapäivien
mahdollistamiseen. Tarvittaessa voidaan tehdä yhdessä asiakkaan kanssa kotikäynti
kokonaistilanteen arvioimiseksi. Lyhythoidossa tuetaan ja arvioidaan asiakkaan toimintakykyä
suunnitellusti, tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti.

Lyhythoitopaikkoja ei voida osoittaa asunnon remontin ajaksi. Lyhythoitopaikkojen varaus tapahtuu
Varkaudessa Kangaslammin palvelukeskuksesta ja Louhirinne 2:n, 1. kerroksesta. Joroisissa
lyhythoitovaraukset vastaanottaa palveluohjaaja arkisin.

Vuorokausihinta sisältää ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon sekä hoito- ja palvelusuunnitelman
mukaisen kuntoutuksen yksikössä. Maksu ei sisällä asiakkaan käyttämiä lääkkeitä, vaippoja tai muita
henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä tarvikkeita.

7.1 PERUSTEET TILAPÄISEEN LYHYTAIKAISEEN HOIVAAN, VARKAUS

Asiakkailla on oltava voimassa oleva SAS-hakemus ja he tarvitsevat ympärivuorokautisen
hoivapaikan, kunnes heille pitkäaikainen hoivapaikka järjestyy. Tilapäistä hoivaa ostetaan asiakkaalle
maksimissaan kolmeksi kuukaudeksi. Tänä aikana asiakkaalle tulee järjestyä pitkäaikainen
hoivapaikka joko Varkauden kaupungin omista tehostetun palveluasumisen yksiköistä tai sitten
palvelusetelipaikka yksityisiltä palveluntuottajilta.

Varkauden kaupunki ostaa palvelun yrittäjiltä vuorokausihinnalla ja Varkauden kaupunki perii
asiakkaalta suoraan asiakasmaksuina 38,80 €/vuorokausi.

Arvioinnin tilapäisen hoivan tarpeesta tekee SAS-työryhmän puheenjohtaja yhteistyössä osaston
henkilökunnan kanssa. Arvioinnin perusteella kotiin annettavien palvelujen ja sairaalahoidon
palvelualuepäällikkö myöntää asiakkaalle maksuosoituksen yksityiselle palveluntuottajalle.
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7.2 PERUSTEET LYHYTAIKAISEEN TOIMINTAKYKYÄ TUKEVAAN JAKSOON, VARKAUS
Lyhytaikainen toimintakykyä tukeva jakso (kuntouttavaan jaksoon) voidaan myöntää asiakkaille, joilla
ei ole voimassaolevaa SAS-hakemusta, eikä sairaalahoidon tarvetta, mutta jotka eivät ole vielä
kotikuntoisia eivätkä vielä pärjää kotona runsaidenkaan apujen turvin. Kyseisen jakson pituus on
maksimissaan yksi kuukausi. Jakson aikana asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen
tulee kiinnittää erityistä huomiota niin fyysisen, sosiaalisen kuin psyykkisen toimintakyvyn osalta.
Nämä asiat tulevat olla kirjattuna hoito- ja palvelusuunnitelmaan sekä niitä tulee arvioida viikoittain
neljän viikon hoitojakson aikana. Lähettävä yksikkö tekee moniammatillisesti hoito- ja
palvelusuunnitelman asiakkaan kanssa yhteistyössä. Varkauden kaupunki ostaa palvelun yrittäjiltä
vuorokausihinnalla ja Varkauden kaupunki perii asiakkaalta suoraan asiakasmaksuina 48,90
€/vuorokausi.

Tarpeen arvioinnin toimintakykyä tukevaan jaksoon tekee SAS-työryhmän puheenjohtaja yhteistyössä
osaston/kotihoidon henkilökunnan kanssa. Tämän pohjalta kotiin annettavien palvelujen ja
sairaalahoidon palvelualuepäällikkö myöntää asiakkaalle maksuosoituksen yksityiselle
palveluntuottajalle.

8 PERUSTEET IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTAAN, VARKAUS-JOROINEN

Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea asiakkaiden kotona
asumista, arkielämässä suoriutumista ja sosiaalista kanssakäymistä. Päivätoiminta on kotihoidon
toimintaa tukevaa palvelua. Tavoitteellinen toiminta on asiakkaiden fyysisen, psyykkisen ja
sosiaalisen toimintakyvyn tukemista. Toiminnassa huomioidaan asiakkaiden tarpeet ja voimavarat.
Asiakkaiden omatoimisuutta tuetaan kuntouttavalla ja virikkeellisellä toiminnalla. Päivätoiminnassa
toimitaan pääsääntöisesti ryhmässä. Asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita huomioidaan mahdollisuuksien
mukaan.

Päivätoimintaan haetaan hakukaavakkeella. Päivätoimintaan voi hakeutua
lääkärin/hoitohenkilökunnan/Pasuunan suosituksella tai itsenäisesti täyttämällä hakukaavakkeen
(lääkärinlausuntoa ei vaadita).

Päivätoiminnan jakson pituus määräytyy asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.  Jakson pituuden arvioi
päivätoiminnan henkilöstö puolivuosittain tai tarpeen mukaan. yhdessä fysioterapian kanssa.

Päivätoiminnan asiakkaat

1. Kotihoidon Kunnallisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat (pääsääntöisesti 0-7h/kk).
Poikkeuksena asiakkaat, joilla on jokin neurologinen sairaus.

2. Jatkokuntoutusta tarvitsevat asiakkaat sairaalasta kotiutuessa
3. Erilaisissa elämäntilanteen muutosvaiheessa olevat asiakkaat
4. Omaishoidon asiakkaat
5. Muistisairaat asiakkaat, jotka pystyvät toiminaan pääsääntöisesti ryhmässä ja hyötymään

ryhmätoiminnasta
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