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Johdanto 

 

Vanhuspalveluiden myöntämisen kriteerien laatimisen tarkoituksena on määritellä perusteet, 

milloin henkilön palvelutarve edellyttää kotiin annettavaa palvelua, asumispalvelua, laitoshoitoa tai 

vuodeosastohoitoa. Kriteerit on laadittu osittain kuntayhteistyössä Muonion sosiaali- ja 

terveystoimen kanssa.  Työryhmän jäseninä ovat olleet Enontekiön sosiaalitoimesta 

saamenkielinen sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi, Luppokodin vastaava hoitaja Satu-

Marja Eira-Keskitalo ja vanhustenhuollon sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm. 

 

Muonio-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän alaisuudessa toimii vuodeosasto, jonka 

palveluita käyttävät molempien kuntien kuntalaiset. Palveluita ja palveluiden myöntämisen 

kriteerejä on työryhmän toimesta pyritty kunnissa yhtenäistämään niiltä osin, kuin palvelurakenne 

on samankaltainen. 

 

Vanhuspalveluiden myöntämisen kriteerit ovat julkisesti nähtävillä Enontekiön kunnan nettisivuilla 

(www.enontekio.fi). Lisäksi opas on saatavilla Enontekiön kunnan sosiaalitoimistosta, 

kotipalvelulta, Hetan ja Karesuvannon terveysasemilta sekä kotisairaanhoidolta. Kriteerien 

tavoitteena on turvata lakisääteiset, laadukkaat ja tasavertaiset vanhuspalvelut kaikille kuntalaisille, 

tiedottaa kuntalaisia saatavilla olevista palveluista sekä tukea päätöksentekoa, sekä yhtenäistää 

palveluiden saamista edellyttävät kriteerit ja selkiyttää niiden mukaista toimintaa. Tarkoituksena on, 

että asiakas ja hänen lähiomaisensa osallistuvat itse omista tarpeistaan käsin aktiivisesti 

palveluiden suunnittelemiseen ja hoitopaikan valintaan koskevaan päätöksentekoon. 

 

Kuntalaisten kotona selviytymistä tuetaan ensisijaisesti kotiin tuotavilla palveluilla (omaishoito, 

kotipalvelu, kotisairaanhoito- ja kuntoutuspalvelut, erilaiset tukipalvelut ja asumisturvallisuutta 

lisäävät palvelut). 

 

Saamenkielisille/saamelaisille asiakkaille tuotetaan omakielistä ja kulttuuriperusteista palvelua. 
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1 Palvelutarpeen ilmetessä 
 

Yhteydenotto ikäihmisen palvelutarpeesta sosiaalitoimeen voi tulla ikäihmiseltä itseltään, omaiselta 

tai läheiseltä, terveydenhuollosta tai ulkopuoliselta kuntalaiselta. Kiireellisessä tapauksessa 

vanhustenhuollon sosiaaliohjaaja arvioi asiakkaan palvelutarpeen työparin kanssa samana 

päivänä. Kiireettömissä tapauksissa palvelutarpeen arviointi aloitetaan 7 arkipäivän kuluessa 

ilmoituksesta ja saatetaan loppuun ilman aiheetonta viivytystä (Sosiaalihuoltolaki 36 § 2 mom.). 

 

Pääsääntöisesti palvelutarve arvioidaan kotikäynnillä asiakkaan luona, josta asiakkaalle 

ilmoitetaan etukäteen. Asiakkaan suostumuksella omaiset tai läheiset voivat osallistua 

palvelutarpeen kartoitusneuvotteluun. Vanhustenhuollon sosiaaliohjaaja ja/tai kotipalvelun 

työntekijä tekee ikäihmiselle palvelutarpeen selvityksen seudullinen palvelutarpeen arviointi -

lomakkeen avulla, jolla selvitetään ikäihmisen kokonaisvaltainen elämäntilanne ja tuen tarve. 

Palvelutarpeen arviointi on maksutonta ja perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai 

useamman asiantuntijan arvioon asiakkaan toimintakyvystä ja tarvittavista palveluista. Mikäli 

ikäihminen on jonkin erityisen tuen tarpeessa, palvelutarpeen selvitys tehdään yhdessä 

sosiaalityöntekijän kanssa. Henkilölle voidaan myöntää tarpeen mukaan kotona asumista tukevaa, 

tilapäistä tai säännöllistä palvelua. Mikäli henkilöllä on tarve säännölliseen palveluun, tehdään 

hänelle tarpeen mukaan RaVa-toimintakykyarvio, ravitsemustilan arviointi MNA ja lyhyt muistia 

arvioiva MMSE-testi.  

 

Kartoituksen yhteydessä ikäihmistä ohjataan ja avustetaan hakemaan tarvittavia palveluja. 

Palveluja haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella. Tukipalvelu- ja kotipalveluhakemus 

voidaan laittaa vireille myös suullisesti. Kaikista hakemuksista annetaan hakijalle valituskelpoinen 

hallinto- ja maksupäätös. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 6 §). Päätös 

muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä 

sen jälkeen, kun hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt 

muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden 

kuluttua päätöksen teosta (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista 18 § 2 mom.). Asiakkuuden synnyttyä asiakkaalle tehdään hoito-, 

palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä asiakkaan, läheisten sekä muiden kotona asumista 

tukevien toimijoiden kanssa. Mikäli asiakkaalla todetaan jonkin erityisen tuen tarve, suunnitelma 

laaditaan yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Asiakkaan tiedot kirjataan asiakaskertomukseen.  
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2 Kotiin annettavat palvelut 
 

Kotiin annettavia palveluja ovat erilaiset tukipalvelut, omaishoito sekä kotipalvelu. Myönnettävät 

palvelut riippuvat henkilön palvelutarpeesta.  

 

2.1 Tukipalvelut 
 

Tukipalvelut ovat ensisijaisia kotona asumista tukevia palveluja, joista peritään 

perusturvalautakunnan päätöksen mukaiset palvelumaksut (Perusturvaltk 19.01.2016 3 §). 

 

Tukipalveluja ovat: 

 

 siivous 

o asiakas ohjataan aina ensin siivouspalvelun ostamiseen yksityiseltä 

palveluntuottajalta alv- ja kotitalousvähennyksen turvin. Myönnetään vain jos 

asiakas ei todennetuista yrityksistään huolimatta voi ostaa siivousta yksityiseltä 

palveluntuottajalta tai saada siihen apua omaisilta tai läheisiltä, kotipalvelu tuottaa 

siivouksen 

o myönnetään vain mikäli palvelu on ehdottoman välttämätöntä asiakkaan 

hyvinvoinnin ja hyvän arjen turvaamiseksi 

o asumispalveluyksikkö Ounasmajojen asukkaan asunto voidaan siivota kotipalvelun 

toimesta kerran kuukaudessa 

o siivous tarkoittaa makuuhuoneen, olohuoneen, WC:n, pesutilan ja keittiön siivousta 

siltä osin kun asiakas ei itse kykene niistä suoriutumaan. Vuodevaatteiden vaihto ja 

tuuletus voidaan toteuttaa kaksi kertaa kuukaudessa. Matot voidaan tuulettaa ja 

lattiat pyyhkiä keittiöstä, olohuoneesta ja makuuhuoneesta. Verhojen vaihtoa eikä 

ikkunoiden pesua suoriteta 

o edellytyksenä on että asiakas ei kykene siivouksesta suoriutumaan ja siivouksen 

suorittaminen on välttämätöntä asiakkaan hyvinvoinnin turvaamiseksi.  Siivousta ei 

suoriteta henkilölle jolla on omaisia samalla kylällä tai kohtuullisen matkan päässä.  

Siivousta ei missään tapauksessa myönnetä jos samassa taloudessa asuu muita 

täysi-ikäisiä ellei kyse ole iäkkäästä puolisosta.  Siivous voidaan myöntää 

yksinasuvalle, tai avioparille jossa molemmat ovat huonokuntoisia. Rava-indeksin 

tulee olla vähintään 1,5 kummallakin puolisolla 

o siivouspalvelua voidaan myöntää korkeintaan 4 tuntia kuukaudessa 

o siivouksesta peritään tukipalvelumaksu kotipalvelumaksun lisäksi tai sen sijasta 
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 ateriapalvelu 

o   ruokailumahdollisuudet Luppokodilla ja Hetan koulukeskuksessa tai kotiin  

     kuljetettu ateria asiakkaan tarpeen mukaan 

 

 turvapuhelin ja/tai ovihälytin kotiin asennettuna mikäli markkinoilla ei ole omakustanteisesti 

hankittavaa laitetta tai palvelua 

o asiakkaalle voidaan myöntää turvapuhelin joka hälyttää Luppokodin 

turvapuhelinkeskukseen tai omaiselle, jos se arvioidaan välttämättömäksi kotona 

asumisen turvaamiseksi 

 

 kauppa-asiointi 

o myönnetään tukipalveluna mikäli asiakas ei ole kauppa-asiointimatkalla mukana 

o jos asiakas on mukana, siihen kulunut aika sisällytetään säännöllisen kotipalvelun 

kuukausimaksuun 

 

 sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 

o Enontekiön perusturvalautakunnan 24.3.2014 32 § hyväksymin perustein 

myönnettävät 2-8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa  

o kuljetuspalvelun myöntämiselle on tuloraja 

o kuljetuspalvelua myönnettäessä huomioidaan asiakkaan mahdollisuus käyttää 

asiointiliikennettä 

 

 Asumispalveluyksikkö Ounasmajoilla annettavat tukipalvelut 

o saunapalvelu (voidaan myöntää jos asiakkaan riittävää hygieniatasoa ei voida 

muuten toteuttaa tai asiakkaan kokonaistilanne sitä edellyttää) 

o suihkupalvelu 

o pyykkihuolto  

o asiointipalvelu  

 

2.2 Omaishoito 
 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon 

järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla (Laki 

omaishoidon tuesta 2 § 1 mom. kohta 1). Omaishoito muodostuu hoidettavalle annettavista 

palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta palkkiosta (omaishoidontuki) ja kertyvistä vapaista. 

Omaishoidon perusteista, toimintaohjeista ja lomakkeista on päätetty erikseen Enontekiön 

perusturvalautakunnan kokouksessa 5.3.2013 32 §.  
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2.3 Kotipalvelu 
 

Kotipalvelulla tarkoitetaan tilapäistä tai säännöllistä kotiin annettavaa apua. Kotipalvelua on 

saatavilla pääsääntöisesti klo 8-20 välisenä aikana päivittäin. Kotipalvelun kaikki palvelut, 

toimenpiteet ja käyntien kesto riippuvat palvelun tarpeesta, ja ne kirjataan asiakkaan hoito-, 

palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan. Kotipalvelu työskentelee hoito-, palvelu- ja 

kuntoutussuunnitelman perusteella. Suunnitelma päivitetään tarpeen mukaan.  

 

Kotipalvelun toteutumisen edellytyksenä on, että asiakas, kotipalvelun työntekijät, omaiset ja 

läheiset noudattavat asiakkaalle yhdessä laadittua suunnitelmaa. Asumisolosuhteiden tulee 

vastata asiakkaiden tarpeita. Jos ne eivät vastaa, asiakkaita ohjataan hakemaan muutostöihin 

tukea (korjausavustus ja Vammaispalvelulain mukainen avustus). Jos muutostöihin ei ole 

mahdollisuutta, asiakasta ohjataan hakeutumaan tarkoituksenmukaisempaan asuntoon. Asiakkailla 

tulee olla kotona selviytymisen kannalta tarpeelliset apuvälineet kohtuullisuus huomioiden. 

Kotipalveluhenkilöstö käyttää apuvälineitä aina kun mahdollista. Asiakkaiden tulee tämä hyväksyä.  

 

Asiakkaiden tulee suostua kotipalvelun toteuttamiseksi tarvittaviin järjestelyihin; kodinkoneiden ja 

siivousvälineiden hankintaan, mattojen ja ylimääräisten tavaroiden poistamiseen, huonekalujen 

järjestyksen muuttamiseen jne. Tupakoiva asiakas velvoitetaan olemaan polttamatta kotipalvelun 

työntekijän läsnä ollessa. Myös vieraiden on oltava tupakoimatta. Asiakas ei saa olla päihtynyt 

kotipalveluhenkilöstön läsnä ollessa eikä paikalla saa olla muitakaan päihtyneitä.  Jos asiakas, tai 

vieraat ovat päihtyneinä, suunniteltua käyntiä ei suoriteta.  Jos asiakas tai hänen vieraansa 

käyttäytyvät uhkaavasti tai vihamielisesti, kotipalvelu henkilöstö poistuu heti paikalta eikä 

suunniteltua käyntiä suoriteta. 

 

Kotipalvelun työntekijät eivät käsittele asiakkaan käteistä rahaa. Jos asiakas todetusti tarvitsee 

kotipalveluhenkilökunnan apua kauppa-asioinneissa, asiakas perustaa haluamaansa kauppaan 

asiakasnumerollisen tilin, johon kotipalvelun työntekijä kuittaa asiakkaan ostokset asiakkaan 

luvalla.  

 

2.3.1 Kotipalvelun sisältö 

 

Kotipalvelun työtehtäviin kuuluvia palveluja ovat muun muassa: 

 

1. Toimintakyvyn ja terveyden tukeminen ja ohjaus 

 ennaltaehkäisevä terveysneuvonta 

 omatoimisuuden tukeminen, asiakkaan kannustaminen 
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 fyysisen toimintakyvyn tukeminen, esim. liikuntaneuvonta 

 sosiaalisen osallisuuden tukeminen, esim. kodin ulkopuolinen toiminta ja 

asiakkaan yhteydenpito omaisiin 

 kotipalvelun yhteydenpito omaisten kanssa, omaisten ja omaishoitajien tukeminen 

 

2. Asiakkaan henkilökohtaisen hygienian hoito tai siinä avustaminen asiakkaan omia 

voimavaroja tukien 

 suihku tai sauna (koko pesu) 1-2 kertaa viikossa (ulkosaunaa ei lämmitetä, ellei 

suunnitelmassa ole erikseen niin sovittu) 

 päivittäiset pikkupesut (alapesu, kasvot, kädet) 

 suuhygienia 

 ihon kunnosta huolehtiminen ja rasvaus 

 kynsien leikkaaminen 

 vaippojen vaihto 

 

3. Ravitsemus 

 hyvän ravitsemustilan toteutumisesta huolehtiminen 

 asiakasta ohjataan ja neuvotaan syömään monipuolista ja terveellistä ruokaa 

 huolehditaan aamu-, väli- ja iltapalan laitosta sekä riittävän nesteen saannista 

 ateriapalveluasiakkaille lämpimien tai kylmien aterioiden kotiin tuonti ja tarvittaessa 

lämmitys sekä ruokien tilaukset ja peruutukset 

 valmisruokien hankkiminen tarvittaessa 

 tarkistetaan ruokien tuoreus ja viimeiset käyttöpäivät 

 kulttuurisen tuen muotona voidaan avustaa paikkakunnan ruokaperinteen 

mukaisten ruokien valmistuksessa, mikäli omaiset eivät voi tässä asiassa tukea 

 

4. Hoidolliset tehtävät 

 haava- ja kipuhoito kotisairaanhoitajan ohjeiden mukaisesti 

 lääkkeiden vieminen/antaminen asiakkaalle 

 terveydentilan seuranta ja arviointi sekä kotisairaanhoitajan ja lääkärin konsultointi 

 sovitun hoidon vaikutusten seuranta 

 jatkotutkimuksiin ohjaaminen 

 mikäli asiakas on myös kotisairaanhoidon asiakas, tehtäväjako sovitaan erikseen 

 

5. Päivittäinen siistiminen 

 asiakasta ohjataan ja kannustetaan omatoimisuuteen siisteyden ja viihtyisyyden 

hyväksi 
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 kotipalvelu huolehtii tarvittaessa päivittäisistä pienistä siisteystoimista niin että 

riittävä hygieniataso säilyy 

 tiskaaminen, keittiön pöytien ja tasojen pyyhkiminen 

 jääkaapin sisällön tarkistaminen ja siistiminen 

 roskien lakaisu/imurointi 

 roskapussin vieminen 

 wc:n siisteys 

 

6. Vaatehuolto 

 käyttövaatteiden ja petivaatteiden siisteydestä huolehtiminen 

 asiakasta avustetaan pyykinpesussa  

 petivaatteiden tuuletus ja lakanoiden vaihto  

 silitys, mankelointi, vaatteiden pesu käsin sekä mattojen ja verhojen peseminen 

ohjataan lähipiirille tai yksityiselle palvelutuottajalle. 

 Saamelaisten asiakkaiden kohdalla avustetaan saamen vaatteiden hoidossa ja 

kunnossapidossa palvelusuunnitelmassa sovittavalla tavalla, elleivät omaiset voi 

tässä asiakasta tukea 

 

7. Ulkoilu, saattoapu ja asiointi 

 ensisijaisesti ulkoilu, saattoapu tai asiointi kaupassa tms. järjestetään omaisten tai 

lähipiirin avulla 

 kotipalveluhenkilöstö ulkoilee asiakkaiden kanssa työtilanteen mukaan 

 kauppa-asioiden hoitaminen yhdessä asiakkaan kanssa 

 jos asiakkaan hyvinvoinnin kannalta on välttämätöntä, eikä omaisilla tai läheisillä ole 

mahdollisuutta auttaa, kotipalvelun henkilöstö voi saattaa asiakkaan lääkäriin, tai 

avustaa asiakasta kauppa-asioiden hoidossa 

 saamenkielisten asiakkaiden kohdalla asiakasta voidaan tukea omakielisellä avulla 

asioinnissa ellei omaisilla ole mahdollisuutta asiakasta avustaa 

 

8. Muut mahdolliset tehtävät 

 postin hakeminen laatikosta jos asiakas ei itse pysty postia hakemaan 

 pienet lumityöt siltä osin, kuin on liikkumisen ja turvallisuuden kannalta 

välttämätöntä 

 pienimuotoinen polttopuiden kantaminen ja puilla lämmittäminen, jos se on 

välttämätöntä talon lämmityksen ja/tai ruoan valmistuksen ja/tai peseytymisen 

suhteen 

 ruoan esivalmistelu asiakkaan apuna, esimerkiksi perunoiden kuoriminen 
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 kodin turvallisuuden kartoittaminen 

 Ounasmajojen asiakkaiden vointi tarkistetaan vähintään kerran viikossa tai 

tarvittaessa useammin 

 saamenkielisten asiakkaiden osalta kielen ja kulttuurin huomioiminen 

 lemmikkieläinten hoito ja ulkoilutus eivät sisälly kotipalvelun tehtäviin 

 

9. Saattohoito 

 tukee kotiin annettavaa saattohoitoa yhdessä hoitavan lääkärin, kotisairaanhoidon 

ja omaisten kanssa 

 

2.3.2 Kotipalvelun myöntämisen perusteet 

 

Kotipalvelua voidaan järjestää tilapäisesti tai säännöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan.  

 

Tilapäinen kotipalvelu 

 

Tilapäinen kotipalvelu on tarkoitettu asiakkaan väliaikaiseen palvelutarpeeseen. Esimerkiksi 

tilapäistä kotipalvelua voidaan antaa silmätippojen laittamiseen. Lapsiperheitä tilapäisellä 

kotipalvelulla voidaan avustaa esimerkiksi vanhemman sairauden, toipilasajan tai väsymisen 

vuoksi. Tilapäistä kotipalvelua annetaan kotipalvelun resurssien puitteissa. Kun tilapäisen 

kotipalvelun tarve on kestänyt 3 kuukautta, säännöllisen kotipalvelun tarve arvioidaan. 

 

 

 Säännöllinen kotipalvelu 

 

Säännöllistä kotipalvelua voidaan myöntää asiakkaalle: 

 

 jonka luona käyntikertojen määrä on enintään 1 – 3 päivässä 

 jonka RaVa-toimintakykyarvio on vähintään 1,5 tai asiakkaalla on muilla mittareilla/keinoin 

todennettavissa oleva kotipalvelun tarve, esimerkiksi muistisairaus 

 jonka toimintakyky on selkeästi alentunut ja joka tarvitsee apua päivittäisissä 

perustoiminnoissa kuten pukeutumisessa, peseytymisessä, ruokailussa, lääkehoidon 

toteutuksessa ja kodinhoidossa. Avun ja hoidon tarve on säännöllistä 

 joka on omaistensa hoidossa ja jonka omaiset tarvitsevat jaksamisensa tueksi kotipalvelun 

apua  
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 edellytetään että asiakas pääsääntöisesti on yhden avustettava. Jos avun tarve on 

suurempi, edellytetään että omaiset tai lähipiiri osallistuvat kotipalvelun toteuttamisen 

 saamenkielisille asiakkaille voidaan saamenkielisen henkilöstön antamaa kotipalvelua 

antaa jos asiakkaan kielellinen yhdenvertaisuus tai tuen tarve edellyttää ja mikäli 

saamenkielinen apu tukee asiakkaan toimintakykyä 

 

 

Tehostettu kotipalvelu 

 

 pidempiaikaista ja säännöllistä kotiin annettavaa apua 

 käyntikertojen määrä on vähintään 4 – 5 päivässä 

 mahdollista järjestää vain kuntakeskuksessa asuville ikäihmisille, minkä vuoksi tehostetun 

kotipalvelun tarpeessa olevia asiakkaita ohjataan hakemaan asuntoa Ounasmajojen 

asumispalveluyksiköstä 

 viimesijainen palvelu kotona asumisen tukemiseksi 

 

Säännöllinen/tehostettu kotipalvelu voidaan lopettaa, kun: 

 asiakkaan toimintakyky on kohentunut siten, että säännöllisen kotipalvelun saamisen 

kriteerit eivät enää täyty eikä säännölliselle kotipalvelulle ole tarvetta 

 on asiakkaan edun mukaista hankkia palvelu muualta 

 asiakas ei halua tai ei ota vastaan palveluja, tai toistuvasti jättää olematta paikalla aikana, 

jolloin palveluja on sovittu annettavaksi 

 kotipalvelun työntekijän koskemattomuus tai työturvallisuus vaarantuu 

 asiakkaan toimintakyky on heikentynyt siten, ettei hän pärjää enää kotona kotipalvelun 

palveluiden turvin 

 päätöksen palvelun lopettamisesta tekee sosiaaliohjaaja  

 

2.3.3 Kotipalvelupäätös 

 

Vanhustenhuollon sosiaaliohjaaja tekee hakemukseen hallintopäätöksen 

muutoksenhakuohjeineen. Päätös perustuu kokonaisarvioon hakijan palvelutarpeesta. 

2.3.4 Kotipalvelun maksut 

 

Säännöllisestä kotipalvelusta peritään asiakasmaksuasetuksen (912/1992) mukainen maksu. 

Maksun suuruuteen vaikuttavat palvelutarpeen mukainen tuntimäärä, yhteistaloudessa asuvien 
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lukumäärä sekä heidän yhteenlasketut tulot. Hakijan tulee toimittaa tarvittavat lomakkeet 

tulotiedoista kotipalvelun maksupäätöksen laatimiseksi. Tulotiedot on toimitettava sosiaalitoimen 

toimistosihteerille kolmen viikon kuluessa palvelun myöntämisestä.  

3 Palveluasuminen 
 

Palveluasumisen piiriin tulevien asiakkaiden toimintakyky on osittain alentunut fyysisistä, 

psyykkisistä, sosiaalisista tai kognitiivisista syistä, mutta he eivät tarvitse ympärivuorokautisesti 

hoivaa ja huolenpitoa. Enontekiön kunnassa palveluasumista tarjotaan Ounasmajojen 

asumispalveluyksikössä. Palveluasumisen yksikössä asiakkailla on oma asunto sekä yhteisinä 

tiloina sauna- ja pyykkihuoltotilat. Kotipalveluhenkilökunta on paikalla joka päivä klo. 7.00-21.00. 

Lisäksi yöaikaista apua saa tarpeen mukaan asuntojen välittömässä läheisyydessä olevan 

vanhainkodin henkilöstöltä.  

 

3.1 Palveluasumiseen hakeminen 
 

Palveluasumista haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa selvitetään hakijan asuminen, toimintakyky, 

arjesta selviytyminen, avun-, ohjauksen ja valvonnan tarve sekä terveydentila hakuajankohtana. 

Hakemuksen allekirjoittaa hakija itse, hakijan valtuuttama henkilö tai hänen virallinen 

edunvalvojansa. Hakija voi perua palveluasumishakemuksen tilanteen muuttuessa.  

Hakemukset käsittelee moniammatillinen SAS  (selvitä, arvioi, sijoita) – työryhmä. SAS-

työryhmään kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. 

 

3.2 Palveluasumisen myöntämisen perusteet 
 

Palveluasuminen on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka  

 tarvitsevat useissa henkilökohtaisissa toiminnoissa aikaa vievää apua tai huomattavassa 

määrin ohjausta ja/tai valvontaa 

 selviytyvät yhden hoitajan avustamana 

 selviytyvät yöaikaan turvapalvelun sekä tarvittavan satunnaisen avun turvin  

 hyötyvät vielä itsenäisestä asumisesta 

 liikkuvat itsenäisesti apuvälineiden kanssa tai ilman 

 voivat olla lievästi muistamattomia, mutta heillä ei ole taipumusta eksyä 
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 voivat tarvita palveluasumista turvattomuuden tai hallittavissa olevien käytösoireiden vuoksi 

 RaVa-toimintakykyindeksin tulee olla pääsääntöisesti 2,00 tai enemmän ja MMSE –

muistitesti muistisairailla muuttovaiheessa 18-24. Raja-arvot ovat suuntaa antavia ja niitä 

käytetään osana kokonaisarviointia. Kokonaisarvioon vaikuttavat myös asiakkaan 

selviytymistä heikentävät sairaudet, asumisolosuhteet, sosiaalinen verkosto ja 

työntekijöiden kokonaisarvio selviytymisedellytyksistä.  

 

3.3 Palveluasumispäätös 
 

Vanhustenhuollon sosiaaliohjaaja tekee hakemukseen hallintopäätöksen 

muutoksenhakuohjeineen. Päätös perustuu moniammatillisesti tehtyyn kokonaisarvioon hakijan 

palvelutarpeesta. Mikäli hakijalla on todettu palveluasumisen tarve, mutta vapaata asuntoa ei ole, 

päätös hakemukseen on kielteinen. Tällöin hakemus jää voimaan ja palvelut järjestetään muulla 

tavoin. Palveluasumispaikan vapautuessa moniammatillinen SAS-työryhmä käy läpi voimassa 

olevat hakemukset ja valitsee asukkaan kokonaisarvion perusteella. Myönteisen 

palveluasumispaikan vastaanottaminen on vahvistettava viivytyksettä. 

4. Lyhytaikainen hoito vanhainkoti Luppokodissa 
 

Vanhainkoti Luppokoti tarjoaa kotona asumisen tukemiseksi lyhytaikaista laitoshoitoa päivähoitona, 

yöhoitona sekä enintään kahden viikon mittaisina jaksoina. Lyhytaikaista laitoshoitoa voi tiedustella 

Luppokodin vastaavalta hoitajalta. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään asiakasmaksuasetuksen 

(912/1992) 12 § mukainen hoitopäivämaksu. Asiakasmaksukaton ylittymisen jälkeen tai 

käytettäessä lakisääteisiä omaishoidon vapaapäiviä, on lyhytaikaishoidon maksu alhaisempi.  

5. Pitkäaikainen laitoshoito vanhainkoti Luppokodissa 
 

Laitoshoitoon siirtyminen on palveluketjun viimesijainen palvelu. Lähtökohtana on, että kaikki 

mahdolliset kotona asumista tukevat palvelut ja asiakkaan mahdollisuus selviytyä kotiin 

annettavien palvelujen tuella selvitetään ennen laitoshoitoon siirtymistä. Laitoshoidon on oltava 

asiakkaan oman tahdon mukaista tai jos arvioidaan, että laitoshoitoon siirtyminen on välttämätöntä 

hänen hyvinvoinnin ja asumisturvallisuuden takaamiseksi. Laitospaikka on otettava vastaan 

viivytyksettä. 
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5.1 Pitkäaikaiseen laitoshoitoon hakeminen  
 

Laitoshoitoa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa selvitetään hakijan asuminen, arjesta 

selviytyminen, hoivan ja hoidon tarve sekä terveydentila hakuajankohtana. Hakija voi perua 

hakemuksen laitoshoitoon tilanteen muuttuessa. 

 

5.2 Pitkäaikaisen laitoshoidon myöntämisen perusteet 
 

Laitoshoitoon siirtyminen on perusteltua kun  

 asiakas ei enää selviydy omassa kodissaan tehostetun kotipalvelun ja/tai tukipalveluiden 

avulla, esim. kotipalvelun käynnit 4-5 kertaa päivässä 

 asiakkaat tarvitsevat toisen henkilön apua, ohjausta tai valvontaa lähes kaikissa 

päivittäisissä toimissa useita kertoja päivässä 

 avuntarvetta on myös yöaikaan tai turvapuhelimen yöpäivystyksen hälytyksiä on runsaasti 

 muistisairaan asiakkaan kohdalla asuminen kotona ei ole enää turvallista. Asiakkaiden 

muistitoiminnot ovat vaikeasti ja/tai keskivaikeasti alentuneet ja heillä on diagnostisoitu 

vaikea/keskivaikea dementia ja/tai sairauteen liittyy karkaamistaipumusta  

 asiakkaalla ei ole lääketieteellistä hoidontarvetta sairaalatasoiseen hoitoon 

 Avuntarve on vähintään yli 30 tuntia kuukaudessa 

 RaVa-toimintakykyindeksin tulee olla vähintään 3,0 tai enemmän ja MMSE –muistitesti 

muistisairailla pääsääntöisesti 17 tai vähemmän. Raja-arvot ovat suuntaa antavia ja niitä 

käytetään osana kokonaisarviointia. Kokonaisarvioon vaikuttavat myös asiakkaan 

selviytymistä heikentävät sairaudet, asumisolosuhteet, sosiaalinen verkosto ja 

työntekijöiden kokonaisarvio selviytymisedellytyksistä. 

 

5.3 Laitoshoidon päätös 
 

Hakemukset käsittelee moniammatillinen SAS- työryhmä, johon kuuluu terveyskeskuslääkäri. 

Luppokodin vastaava hoitaja tekee hakemukseen hallintopäätöksen muutoksenhakuohjeineen. 

Mikäli hakijalla on todettu laitoshoidon tarve, mutta vapaata hoitopaikkaa ei ole, päätös 

hakemukseen on kielteinen. Tällöin hakemus jää voimaan ja palvelut järjestetään muulla tavoin. 

Laitoshoitopaikan vapautuessa moniammatillinen SAS-työryhmä käy läpi voimassa olevat 
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hakemukset ja valitsee asukkaan kokonaisarvion perusteella. Myönteisen laitoshoitopaikan 

vastaanottaminen on vahvistettava viivytyksettä. 

Tavoitteena on että asukas voi asua laitoksessa elämänsä loppuun asti, mutta 

saattohoitopäätöksen tekee lääkäri. Päätöstä tehtäessä huomioidaan asukkaan ja omaisen toive 

loppuvaiheen hoitopaikasta. 

 

5.4 Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut 
 

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen 

laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun 

henkilö on ollut laitoshoidossa yli 3 kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että 

häntä on edelleen hoidettava laitoksessa.  

Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Jos suurempituloinen 

puoliso on laitoshoidossa, hoitomaksu voi olla enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista 

tuloista. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 107 

euroa 1.1.2016 lähtien.  

6 Vuodeosasto ja kotisairaanhoito 
 

6.1 Vuodeosasto 
 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa Muonion terveyskeskuksessa 

vuodeosastopalvelut sisältäen hoidon ja vaativan kuntoutuksen.. Vuodeosastolla tarjotaan 

ympärivuorokautista hoitoa terveydenhuoltolain mukaisesti. Terveyskeskuksen vuodeosastolle 

hoitoon ottamisesta päättää lääkäri lääketieteellisin perustein. Vuodeosastolle potilaat tulevat 

lääkäreiden vastaanoton, päivystyspoliklinikan, kuntoutuksen, kotisairaanhoidon, 

mielenterveystoimiston ja kuntayhtymän eri terveysasemien kautta. Potilaita tulee jatkohoitoon 

Lapin keskussairaalasta (LKS) ja Oulun yliopistollisesta sairaalasta (OYS). Potilaita tulee hoitoon 

myös alueen asumispalveluyksiköistä. Virka-ajan ulkopuolella potilaat tulevat akuuttitapauksissa 

myös suoraan kotoa päivystävän sairaanhoitajan vastaanoton kautta. 
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6.2 Kotisairaanhoito 
 

Kotisairaanhoito on asiakkaan kotiin vietyä sairaanhoitoa. Sen tarkoituksena on tukea sairaalasta 

kotiutumista, sairaan henkilön kotona selviytymistä ja tukea omaisia sairaan henkilön kotihoidossa.  

Kotisairaanhoito voi olla jatkuvaa, jolloin asiakas saa kotisairaanhoitoa sovitusti säännöllisin välein 

tai tilapäistä, jolloin asiakas saa kotisairaanhoitoa tarvittaessa.   Kotisairaanhoitoa voi saada vain 

silloin, kun asiakas ei pysty hakeutumaan kodin ulkopuolelle sairaanhoitoon. Kotisairaanhoitoa 

toteutetaan lääkärin ohjeen mukaisesti. 

Kotisairaanhoitoon kuuluvat asiakkaan terveydentilan seuraaminen, lääkehoidon toteuttaminen ja 

lääkkeiden vaikutusten seuranta, erilaiset sairaanhoidolliset toimenpiteet, kuten haavanhoidot ja 

asiakkaan terveydentilan seurantamittausten suorittaminen, sekä kontrolliverikokeiden ja muiden 

näytteiden ottaminen. Kotisairaanhoitaja vastaa sairaanhoidollisista toimenpiteistä ja lääkehoidosta 

itsenäisesti lääkärin ohjeita noudattaen ja lääkäriä asiakkaan tilasta konsultoiden. 

Hoitotarvikkeet ja vaipat (vaippapäätöksen mukaan) sisältyvät kotisairaanhoidon palveluihin. 

Kotisairaanhoito on maksullista ja lääkärin päätökseen perustuvaa hoitoa. 1. arviokäynti on 

ilmainen, muista kotisairaanhoitokäynneistä peritään käyntimaksu tai kuukausimaksu. Kun asiakas 

saa kotipalvelua, kotisairaanhoito sisällytetään kotipalvelun asiakasmaksuun. 

 


