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 Kotihoito palvelut Lapinjärvellä 2.

 

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluilla tuetaan kotona selviytymistä.  Kotihoidon 

palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/ 1982) mukaisia kotipalvelujen ja 

terveydenhuoltolain 25§ (1326/2010) tarkoittamaa kotisairaanhoitoa. 

 

 Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn 

ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen 

elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. 

 

 Kotihoidon palvelujen avulla turvataan omassa kodissaan asuvien asiakkaiden 

tarvitsemat yksilölliset hoito-, hoiva- ja huolenpitopalvelut, molemmilla kotimaisilla 

kielillä.  

 

 Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut muodostavat kotihoidon palvelu 

kokonaisuuden. Kotihoidon tarkoituksena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja 

elämänhallintaa siten, että hän voi asua turvallisesti kotona. Kotihoito, hoiva ja 

huolenpito kohdentuvat ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville 

ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille. 

 

 Kotihoidon toimintaperiaatteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa, hoitoa ja 

palvelua asiakkailleen. Hoito toteutetaan kuntouttavalla työotteella siten, että 

asiakkaan omaa toimintakykyä ylläpidetään ja asiakasta ohjataan selviytymään 

mahdollisimman omatoimisesti päivän askareistaan ja hoitotoimenpiteistään. 

Omaisia ja lähipiiriä tuetaan osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon.  

 

 Lapinjärven kunta tarjoaa kotihoitoa yli 65- vuotiaille. 
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 Palveluhoidon arviointi 3.

 

 Uuden asiakkaan palvelutarpeen selvittämisen tekee vanhustyön palvelupäällikkö. 

Palvelun tarvetta selvitetään yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa 

asiakkaan kotona.  

 

 Alustava arviointi voidaan tehdä puhelimitse ja sen perusteella vanhustyön 

palvelupäällikkö tekee päätöksen toimintakyvyn ja palvelutarpeen 

kartoituskäynnistä.  

 

 Arviointikäynnillä vanhustyön palvelupäällikkö arvioi asiakkaan toimintakykyä ja 

sosiaalisia verkostoja sekä selvittää mahdollisten erilaisten tukien ja apuvälineiden 

tarvetta. Asiakkaan kotiin tuotettavia palvelukokonaisuuksia arvioitaessa otetaan 

huomioon myös yksityiset palveluntuottajat, vapaaehtoistyö sekä lähipiirin 

osallistumismahdollisuudet.  

 

 Palvelutarpeen arvio yli 75- vuotiaille tehdään seitsemän (7) arkipäivän kuluessa 

asiakkaan yhteydenotosta. Mikäli kriteerit täyttyvät, sovitaan asianmukaisesti 

suunnitellusti alkavien palveluiden alkamisajankohdat yhdessä asiakkaan ja tarpeen 

mukaan myös yhdessä omaisten kanssa. Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin 

jälkeen tehdään palvelupäätös yhteisymmärryksessä asiakkaan ja vastaavan 

sairaanhoitajan kanssa. 

 

 Arviointikäynnillä selvitetään esimerkiksi: 

  

 Kotona selviytyminen huomioiden asiakkaan sen hetkinen 

kokonaisvaltainen fyysinen ja psyykkinen toimintakyky sekä sosiaalinen 

verkosto  

 Asiakkaan sen hetkiset voimavarat, jaksaminen ja toimintakyky 
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 Kotiympäristö ja asuinolosuhteet  

 Muistihäiriöiden varhainen toteaminen ja tutkimuksiin ohjaaminen  

 Omaisten mahdollisuus hoivaan/hoitoon osallistumisessa  

 Avun tarve ja yhteinen suunnitelma toimintakykyä ylläpitävistä palveluista  

 Apuvälineiden sekä kodin muutostöiden tarve  

 Taloudellisten tukien tarve sekä ohjaus ja apu niiden hakemiseen  

 Asiakkaan palvelun ja hoidon tarve 

 Asiakkaan voimavarojen kartoitus 

 Työturvallisuuslain puitteissa kartoitetaan asunnon olosuhteet ja sopivuus 

myös hoitotyölle. 

 

 Vanhustyön palvelupäällikkö suorittaa arvion mm erilaisilla mittareilla, ensisijaisesti 

RAVA™ 1-mittarilla. Muita kotihoidon käyttämiä mittareita ovat MMSE2 tai 

CERAD3. Mittareiden käyttö antaa objektiivisen kuvan asiakkaan tilanteesta. 

Kartoituksen ja arvioinnin avulla asiakkaalle laaditaan niin asiakkaan kuin kunnan 

kannalta tarkoituksenmukainen hoito- ja palvelusuunnitelma.  

 

 Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin mittarit ovat seuraavat: 

RAVA- indeksi yli 2=> toimintakyky todistettavasti alentunut 

Indeksien viitearvot:  

1.29–1.49   satunnainen avun tarve 

   1.50- 1.99  tuettu hoito 

   2-2.49         valvottu hoito 

   3-3.49  tehostettu hoito 

   3.50-4.03  täysin autettava 

MMSE viitearvot (0-30):   

30-24p  normaali tai lievästi heikentynyt kognitiivinen 

  toimintakyky 

   23-18p  lievä muistisairaus 

                                                 
1 RAVA™ -mittari= Ikäihmisen toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari 
2 MMSE= Mini-mental State examination muistitesti  
3 CERAD= kognitiivinen tehtäväsarja (laaja muistitesti)  
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   17-12p  keskivaikea muistisairaus 

   11-0p  vaikea muistisairaus 

 MMSE alle 24 tuloksella jatkotoimenpiteet/tarkennetaan palvelu- ja 

hoitosuunnitelma, huomioidaan mahdollinen eritystarve palveluihin.  
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 Hoito- ja palvelusuunnitelma 4.

 

 Jos asiakkaan avuntarve täyttää kotihoidon myöntämisperusteet ja jatkuvan avun 

tarvetta ei voida arvioida, kirjataan asiakas kotihoidon piiriin määräaikaisesti kahden 

(2) viikon ajaksi, jonka jälkeen asiakkaan tilanne arvioidaan uudelleen ja tehdään 

uusi päätös. Hyvinvointijohtaja tekee palvelusta viranhaltijapäätöksen.  Asiakkaalta 

pyydetään allekirjoitus hoito- ja palvelusopimukseen sekä lupa kenelle ja mitä 

asiakasta koskevia tietoja saa luovuttaa.  

 

 Palvelukokonaisuus voi sisältää muitakin kuin kunnan järjestämisvastuun kautta 

tulevia palveluja esim. yksityisiä palveluja (turvapuhelin), jotka täydentävät asiakkaan 

palvelukokonaisuutta.  

 

 Hoito- ja palvelusuunnitelma hoidon alkamisesta tehdään yhteistyössä asiakkaan ja 

omaisen/läheisen sekä häntä hoitavien tahojen kanssa.  Yksiöllisessä palvelu- ja 

hoitosuunnitelmassa määritellään hoidon tarve, tavoitteet, toteutuminen ja arviointi. 

Asiakkaalle nimetään vastuu- ja omahoitaja. Hoito- ja palvelusuunnitelma 

tarkistetaan tarvittaessa mm tilanteiden muuttuessa.  

 

 Asiakkaan ja kotihoidon henkilökunnan tulee noudattaa yhdessä tehtyä hoito- ja 

palvelusuunnitelmaa, riippumatta hoitajasta.  Näkemyserotilanteissa asiakkaan 

kanssa pidetään hoitoneuvottelu.  Neuvotteluun osallistuu kotihoidon edustaja ja 

vanhustyön palvelupäällikkö. Jos hoitoneuvottelu ei tuota tulosta, 

jatkotoimenpiteistä päätetään omaisten ja muiden hoivaan osallistuvien tahojen 

kanssa. 

 

 Palveluja voidaan toimintakyvyn muutosten perusteella lisätä tai vähentää yhdessä 

asiakkaan ja omaisten kanssa.  Palvelujen lopettaminen käsitellään SAS4- 

                                                 
4 SAS on moni-ammattillinen työryhmä ja siihen kuuluu: vanhustyönpalvelupäällikkö, vastaava sairaanhoitaja, sairaanhoitaja, 
kotihoidon edustaja (sairaanhoitaja) ja fysioterapeutti  
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työryhmässä (selvitä-asioi-sijoita).  Ennen palvelujen lopettamisesta asiakasta tai 

hänen laillista edustajaansa on kuultava ja annettava ohjausta siitä, mistä asiakas voi 

halutessaan saada tarvitsemiaan palveluja.  

 

 Palvelu- ja hoitosuunnitelma sekä bruttokuukausitulot, määrittävät säännöllisessä 

kotihoidossa asiakasmaksun suuruuden. Tulotiedot tarkistaa vanhustyön 

palvelupäällikkö vuosittain. Jos tuloissa tapahtuu muutoksia, asiakkaan tai hänen 

edustajansa tulee ilmoittaa siitä hyvinvointijohtajalle. Tilapäisestä kotihoidosta 

peritään kertakäyntimaksu. Perusturvajaosto vahvistaa asiakasmaksut 

määräytymisperusteet, kerran vuodessa.  
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 Hoivapalvelut – kotona tukevat 5.

 

 Kotihoidon tehtävänä on ohjata ja rohkaista asiakasta omien voimavarojen 

löytämiseen ja käyttämiseen. Asiakasta kannustetaan toteuttamaan liikuntaohjelmaa, 

jonka avulla lisätään lihasvoimaa ja tasapainoa. 

 

 Fyysisen toimintakyvyn lisäksi kuntoutuminen nähdään kokonaisuutena, jossa 

huomioidaan myös psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet. Asiakkaiden osallisuuden ja 

yhteenkuuluvuuden tunnetta tuetaan ohjaamalla heitä toimintaan, missä ikäihmiset 

voivat tavata toisiaan.  

 

 Tilapäinen kotihoito 6.

 

 Tilapäisestä kotihoitoa tarvitsevien asiakkaiden palvelujen tarve on harvemmin kuin 

kerran viikossa ja/tai pääsääntöisesti jatkuu alle kuukauden. Kotihoito tekee 

tilapäiskäynnin esim. tapauksessa, joissa asiakkaan hoitoon pääsy edellyttää 

sairaankuljetuksen käyttöä tai asiakkaan on vaikea päästä palvelujen piiriin saattajan 

auttamanakin.  

 Lyhytaikainen kotihoitojakso kestää enintään neljä (4) viikkoa. 

 

 Säännöllinen kotihoito 7.

 

 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ovat pitkäaikaista hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa 

tarvitsevia henkilöitä. Asiakkaiden toimintakyky on alentunut siten, että he eivät 

selviydy itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista. Palvelun tavoitteena on ylläpitää ja 

edistää asiakkaiden päivittäistä toimintakykyä, selviytymistä sekä tukea kotona 

asumista mahdollisimman pitkään.  

 Asiakkaalle laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma.   

 Kunnallisen omaishoidon tuen piirissä ja jonka omaishoitajan jaksamista on 
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tarkoituksenmukaista tukea kotihoidon palveluilla. 

 Mikäli RAVA- arvo on alle 1.5 ei asiakkaalle anneta säännöllistä kotihoitoa. 

 

  

 Henkilökohtainen hoivatyö  8.

 

 Henkilökohtainen hoivatyö 

 Asiakkaan henkilökohtaisen hygienian hoitoon kuuluu suihkussa/saunassa 

avustaminen. Lisäksi avustetaan päivittäisissä pesuissa tarpeen mukaan. 

Henkilökohtaisen hygienian hoitoon kuuluu lisäksi hampaiden- ja proteesien pesu, 

ihon perusrasvaus, parranajo, kynsienleikkaus ja kuulolaitteen puhdistaminen jne. 

 

 Kuntoutus 

 Palvelu- ja hoitosuunnitelman mukainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 

kuntoutus tehdään asiakkaan omia voimavaroja hyödyntämällä. Työntekijät 

toteuttavat toimintakykyä edistävää työotetta. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan 

henkilökohtainen liikuntasuunnitelma.  

 
 Ravitsemus 

 Asiakas ohjataan syömään terveellisesti ja monipuolisesti. Mikäli asiakas ei itse pysty 

valmistamaan aterioita, tilataan hänelle tilapäinen ruokapalvelu tai hankitaan 

valmisaterioita.  Käyntien yhteydessä kotihoito huolehtii tarvittaessa aamu-, väli- ja 

iltapalan valmistamisesta. Lisäksi huolehditaan riittävästä nesteen saannista sekä 

aterioiden lämmittämisestä.  Erityisiä huomioita ravitsemukseen kiinnitetään 

muistiongelmaisilla, yli- ja alipainoisilla, haavahoitoasiakkailla sekä pitkän 

laitosjakson jälkeen kotiutuvilla asiakkailla.  

 
 Kodin siisteys 

 Asiakasta ohjataan osallistumaan kodinhoidollisiin tehtäviin omien voimavarojensa  
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mukaan. Mikäli omainen asuu samassa taloudessa asiakkaan kanssa, omainen 

huolehtii kodin siisteydestä. Kotihoito vastaa asiakkaan kodin ylläpitosiivouksesta 

niin, että riittävä siisteystaso säilyy.   

Päivittäinen siistiminen pitää sisällään keittiön pöytien ja työtasojen siistimisen. Wc- 

ja suihkutilat tarkistetaan päivittäin ja pestään tarpeen mukaan.  Asiakkaan tiskit 

tiskataan, roskat viedään ulos ja jääkaappi puhdistetaan tarvittaessa. Virtsaämpärit ja 

- pullot tyhjennetään ja pestään käyntien yhteydessä. Perussiivouksessa asiakasta 

ohjataan neuvottelemaan omaisten kanssa tai käyttämään yksityisiä palvelutuottajia.  

Perussiivouksen maksaa asiakas itse.  

 

 Asiakkaiden pyykit pestään omassa tai taloyhtiön pesukoneessa. Mattojen ja 

verhojen pesut ohjataan omaisille tai yksityiselle palveluntuottajalle. Vuodevaatteet 

vaihdetaan tarpeen mukaan esim. suihku päivänä. 
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 Hoitotyö 9.

 

 Sairaanhoidolliset palvelut 

 Sairaanhoidollisia palveluita annetaan kotiin niille asiakkaille, jotka eivät 

terveydentilansa takia pysty itse hakeutumaan hoitoon kodin ulkopuolelle, omalle 

terveysasemalle. Sairaanhoidollisia tehtäviä ovat esimerkiksi haavahoito, katetrointi, 

ompeleiden poisto, korvahuuhtelut, letkuruokinta ja muut kotihoitoon soveltuvat 

hoitotoimet. Asiakkaan terveydentilaa seurataan, oireita tarkkaillaan ja tarvittaessa 

otetaan yhteys kotisairaanhoitajaan ja hän konsultoi hoitavaa kotihoidonlääkäriä. 

 

 Lääkehoito   

 Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden lääkkeenjako suoritetaan soveltuvin osin 

koneellisesti apteekkien toimesta (alkaen heinäkuussa 2017). Kunta vastaa 

koneellisen lääkkeenjaon kustannuksista ja asiakas lääkekustannuksista. Asiakas 

solmii apteekin kanssa sopimuksen palvelusta. Jos asiakas ei halua kyseistä palvelua, 

hän voi järjestää lääkkeenjaon itse haluamallaan ja kustantamallaan tavalla. Asiakas 

tai omainen voi noutaa valmiiksi jaetut lääkerullat apteekeista tai kotihoidon 

henkilökunta toimittaa lääkerullat asiakkaalle. Kotihoito voi avustaa lääkkeiden 

antamisessa ja toteuttaa lääkehoitoa lääkärin ohjeiden mukaan. Kotihoito huolehtii 

vain tarvittaessa muut kuin koneelliseen lääkkeenjakoon liittyvät apteekkiasiat.  

 

 Ilta- ja viikonlopputyöt  

 Ilta- ja viikonlopputyössä tehdään asiakkaan kotona päivittäiset hoidon tarpeen 

mukaiset tehtävät. Läheisten toivotaan ilmoittavan etukäteen kotihoidon 

henkilöstölle, jos he vierailevat asiakkaan luona hoitaen hänet iltaisin, 

viikonloppuisin tai juhlapyhinä. Näin vältytään turhalta kotikäynniltä ja 

hoitajaresurssi voidaan suunnata muille asiakkaille.  
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 Yöhoito 

 Yöhoitoon Honkahoviin otetaan poikkeustapauksessa asiakas, jonka kotona 

selviytyminen yöllä edellyttää useita kotikäyntejä.   

 

 Muut tehtävät 

 Kotihoidon henkilökunta neuvoo apuvälineisiin liittyvissä kysymyksissä. Kotihoidon 

työntekijä huolehtii yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa asiakkaalle kuuluvien 

taloudellisten etuuksien hakemisesta (eläkkeensaajan hoitotuki, lääkekorvaukset, 

asiakasmaksukatto ja asumistuki).  

 

 Omakotitalossa asuvien asiakkaiden postit haetaan postilaatikosta, jos asiakas ei 

siihen kykene. Lumityöt tehdään siltä osin, kun se on välttämätöntä liikkumisen 

turvaamiseksi. Polttopuut ja vedet kannetaan sisälle ja asunto lämmitetään puilla, jos 

muuta lämmitysmahdollisuutta ei ole. Jos asiakkaalla ei ole omaisia, kotihoito 

huolehtii polttopuiden- ja lämmitysöljyn tilaamisesta. 

 

 Saattohoito (yhteistyö Loviisan kotisairaalan kanssa)  

           Saattohoito järjestetään kotiin asiakkaan niin toivoessa. Saattohoitoon kuuluu  

         asiakkaan ja perheen tukeminen sekä arvokas ja inhimillinen kohtelu. 

           Saattohoitoon kuuluu tärkeänä osana riittävä kivunlievitys sekä oireenmukainen             

         hoito.  

           Kotihoito huolehtii asiakkaalle kotiin tarvittavat hoito- ja apuvälineet. 

 

 Loviisan kaupungin kotisairaalan lääkäri ja muu henkilökunta osallistuvat 

saattohoitoasiakkaan hoitoon. Kotisairaalan asiakkaaksi pääsy toteutuu lääkärin 

lähetteellä.  
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 Kotihoidon tukipalvelut 10.

 

 Tukipalvelujen avulla tuetaan päivittäistä selviytymistä kotona.   

 Tukipalveluja ovat mm. ateria-, pyykki-, kauppa-, kylvetys/sauna- ja 

 turvapuhelinpalvelut. Kotihoito tuottaa osan palveluista itse tai auttaa niiden 

 järjestämisessä.  

 

 Asiointipalvelu 

 Kotihoito antaa tarvittaessa kauppapalvelua lähikauppaan.  Hoitohenkilökunta laati 

yhdessä asiakkaan kanssa kauppalistan.  Jos asiakas haluaa erityistuotteita, niiden 

hankkimisesta huolehtivat omaiset tai muu lähipiiri.  Pankki- ym. asioinnit hoitaa 

ensisijaisesti asiakas tai hänen edunvalvojansa / uskottu henkilönsä. 

Muistiongelmaisille asiakkaille haetaan edunvalvoja. Laskut ohjataan e-lasku- tai 

suoramaksupalveluun. 

 

 Ulkoiluttaminen  

 Asiakkaiden kanssa ulkoillaan, mikäli se hoitokäynnin yhteydessä on mahdollista 

(esim. kaupassa käynti). Asiakkaan toivomuksesta voidaan auttaa ulkoilukaverin 

hankkimisessa. Saattoapu järjestetään ensisijaisesti omaisten, lähipiirin tai 

vapaaehtoistyön turvin. 

 

 Ateriapalvelu 

 Asiakkaalla on mahdollisuus käydä syömässä tehostetun palveluasumiseen 

ruokasalissa (Rauhalantie 3) tai noutaa lounasta Honkahovin keittiöstä.  Kotiin 

vietävä ateriapalvelu (Mehiläispesä) on tarkoitettu henkilöille, joilla on alentunut 

liikuntakyky eivätkä kykene käymään kodin ulkopuolella esim. Rauhalantie 

ruokalassa (palvelukeskus) ruokailemassa tai eivät pysty huolehtimaan päivittäisen 

ruuan valmistamisesta /lämmittämisestä.  
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 Turvapalvelut 

 Turvapalvelu tarkoittaa turvapuhelinta /-ranneketta, jolla asiakas voi 

 omassa kodissaan hälyttää apua, mikäli hän tarvitsee apua terveydentilastaan 

 johtuen.   

 Turvapuhelinpalvelusopimuksen asiakas sopii itse palveluntuottajan kanssa.    

 

 Sauna / kylvetyspalvelu 

 Kodin ulkopuolinen sauna-/kylvetyspalvelu on tarkoitettu niille kotihoidon 

asiakkaille, joilla ei ole suihku- tai peseytymismahdollisuutta kotona.  

 

 Vaatehuolto 

 Pääsääntöisesti asiakkaiden pyykit pestään omassa koneessa.  Tarvittaessa 

asiakas voi käyttää pesula- /pyykkipalveluja, jotka ovat maksullisia. 
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 Ympärivuorokautinen hoiva 11.

 

Lyhytaikaishoito 

 

 Lyhytaikaishoito on tarkoitettu henkilöille, joilla on lyhytaikainen tarve 

huolenpitoon, hoivaan, hoitoon ja kuntoutukseen. Lyhytaikaisen hoivajakson 

tavoitteena on tukea niin ikäihmisten selviytymistä mahdollisimman pitkään 

omassa kodissaan kuin myös hoitavan omaisen jaksamista.  

 

 Samalla ehkäistään pysyvän ympärivuorokautisen palveluasumisen ja 

laitoshoidon tarvetta. Lyhytaikaishoitojakso voi toimia hoivan tarpeen tai oikean 

jatkohoitopaikan arviointijaksona. Lyhytaikaishoitojaksot voivat toistua 

säännöllisesti (intervallijaksot, omaishoitajien lakisääteisten vapaiden 

järjestäminen) tai ne voivat olla satunnaisia (kuntoutus, kriisitilanteet, äkillinen 

tarve esim. omaishoitajan sairastuessa).  

 

 Lyhytaikaishoitoa voidaan myöntää seuraavissa tapauksissa:  

 

 iäkkään henkilön, omaishoidon asiakkaan tai kotihoidon asiakkaan 

äkillinen tilanne  

 äkillisesti tuleva este asua omassa kodissa (esim. omaishoitajan 

sairastuminen/kuolema) tai muut esteet kotona tapahtuvalle hoivalle 

esim. kaltionkohtelu  

 hoivan tarpeen/oikean jatkopaikan arvioinnin tarve (1 viikko) 

 lyhytaikaiskuntoutus (esim. leikkauksen jälkikuntoutus)  

 Jatkohoito (esim. vuodeosastolta / erikoissairaanhoidosta) 

 palliatiivinen ja saattohoito  
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Säännöllinen intervallihoito 

 säännölliset intervallijaksot toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti, 

jotka pohjautuvat hoito- ja palvelutarpeen arviointiin (sovitut hoitojaksot)  

 

 hoitavan omaisen loman mahdollistaminen (mm. omaishoidon tuen lakisääteisten 

vapaiden järjestäminen (3 vrk/kk)  

 

 asiakas on jonossa asumispalveluun eikä selviydy kotona avopalvelun tukitoimin. 

Lyhytaikaishoito järjestetään ensisijaisesti Honkahovin vanhainkodissa.  

 

 Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään 3 vuorokautta kuukaudessa. 

Omaishoidettavan hoito järjestetään ensisijaisesti Lapinjärven tehostetussa 

palveluasumisessa (Tepa).  
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 Ympärivuorokautinen hoiva  12.

 

Tehostettu palveluasuminen 

 Palveluasuminen perustuu sosiaalihuoltolain (710/1983) 17 §:n ja asetuksen 

(607/1983) säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava asumispalveluiden 

järjestämisestä. Asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä. 

Sosiaalihuoltolain 23 §:n mukaan asumispalveluita järjestetään henkilölle, joka 

erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. 

 

 Tehostettu palveluasuminen on asumista asumisyksikössä omassa asunnossa. 

Vuokrasopimuksen kyseessä olevaan asuntoon tekee Lapinjärven kunnan 

valtuuttamana hyvinvointijohtaja. Asiakkaalla on tehostettu, jatkuvan hoidon ja 

huolenpidon tarve ja asiakkaan selviytyminen edellyttää ympärivuorokautista 

valvontaa.  

 

 Tehostettu palveluasuminen on palvelukokonaisuus, joka kattaa seuraavat osa-

alueet asiakkaan arjessa:  

 

 Asiakkaan hoidon ja hoivan suunnittelu, koordinointi ja toteutus  

 Asiakkaan ja hänen läheisten tarvitseman ohjauksen ja neuvonnan 

toteutus  

 Syöminen, juominen ja lääkehoito  

 Peseytyminen, pukeutuminen ja asiakkaan erityistoiminnot  

 Toiminnallisuus ja aktiviteetit  

 Nukkuminen ja lepo  

 Siivous- ja vaatehuoltopalvelut  

 Asiakkaan arjen asiointi  

 

 Lähtökohtaisesti asiakas asuu asumisyksikössään elämänsä loppuun saakka. Palvelu 
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perustuu asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja siinä tuetaan heidän omia 

voimavarojaan. Asiakkaalla on mahdollisuus elää tottumallaan elämänrytmillään, ja 

hän voi osallistua ulkoiluun ja yhteisölliseen toimintaan omassa asumisyhteisössään 

omien yksilöllisten voimavarojen mukaan.  

 

 Asiakkaat ovat pääsääntöisesti yli 65 vuotta täyttäneistä henkilöistä, jotka eivät enää 

voi asua omassa kodissaan sinne annettavan tehostetun kotihoidon palvelujen 

turvin ja joiden toimintakyky on alentunut fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista ja 

kognitiivisista syistä ja jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa, hoivaa, 

turvallisuutta, valvontaa ja tukea. Henkilökunta tulee olla paikalla 24h/vrk. 

 

Tehostetun palveluasumisen myöntämiskriteerit 

 Tehostettuun palveluasumiseen siirtyminen on avohuollon palveluista viimesijainen. 

Lähtökohtana on, että kaikki mahdolliset kotona asumista tukevat palvelut ja 

asiakkaan mahdollisuus selviytyä kotiin annettavien palvelujen tuella selvitetään 

ennen tehostettuihin palveluihin siirtymistä.  

 

 Tehostetun palveluasumisen asiakkaalla on fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja / 

tai sosiaalisen toimintakyvyn alentumista niin paljon, että hän tarvitsee 

ympärivuorokautista huolenpitoa, valvontaa ja hoitoa.  

 

 Asiakas ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon (esim. kotihoidon 

käynnit 5-6 kertaa päivässä) ja muiden tukipalvelujen avulla.  

 

 Asiakas tarvitsee toisen henkilön apua lähes kaikissa päivittäisissä toimissa useita 

kertoja päivässä. Avuntarve on myös yöaikaan. Asiakkaalla ei ole lääketieteellistä 

hoidontarvetta sairaalatasoiseen hoitoon.  

 

 Muistisairautta sairastavilla asiakkaalla on jatkuva henkilökunnan läsnäolon tarve. 

Asiakkaan muistitoiminnot ovat vaikeasti tai keskivaikeasti alentuneet ja hänellä on 
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diagnosoitu vaikea/ keskivaikea dementia, sairauteen liittyvän karkailutaipumusten 

vuoksi hän tarvitsee valvottuja asumispalveluita.  

 

 Terveydentilan selvittämisen tukena käytetään RAVA mittaria, MMSE ja CERAD 

muistitestejä RAVA-arvion tulisi olla vähintään 3,00. Lisäksi tarvittaessa arvioidaan 

muistisairaan asiakkaan tilannetta muistitestillä (MMSE). Testin arvo on 

pääsääntöisesti alle 18 tehostetun palveluasumisen sijoituksissa. Muistisairailla 

RAVA-arvot  tulisi olla vähintään 2,2. RAVA arviot ovat ohjeellisia, mutta suuntaa 

antavia.  

 

 Näiden lisäksi asiakkaan palvelutarpeesta tehdään aina yksilöllinen arviointi.  

 

 Tehostetussa palveluasumisessa tuetaan asiakkaiden omatoimisuutta. Asiakas voi 

asua palveluasumisyksikössä elämänsä loppuun asti, jollei hänen hoitonsa vaadi 

jatkuvaa lääketieteellistä seurantaa tai jatkuvasti erityistä sairaanhoidollisia 

toimenpiteitä.  
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 Honkahovi pitkäaikaishoito (laitos) 13.

 

 Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan henkilölle, jolle ei voida järjestää hänen 

tarvitsemaansa ympärivuorokautista hoitoa kotona tai palveluasunnossa. 

Pitkäaikaiseen laitoshoitoon sisältyy hoidon lisäksi ravinto, lääkkeet, puhtaus, 

vaatetus, henkilön kunnon mukainen tarpeellinen kuntoutus sekä viriketoiminta 

(sosiaalihuoltoasetus 607/1983 11§). Pitkäaikaisessa laitoshoitopaikassa on 

mahdollisuus asua elämän loppuun asti.  

 

 Pitkäaikaisen laitoshoidon palvelutarpeen arvioinnissa käytetään seuraavia 

perusteita/kriteerejä ja ohjeellisia mittareilla saatuja arviointilukuja:  

 henkilön toimintakyky on merkitsevästi heikentynyt ja henkilöllä 

on jatkuva avuntarve kaikissa päivittäisissä toiminnoissa 

(pukeutuminen, hygienia, lääkehuolto, ruokailu)  

 kaikki kotona asumista tukevat kuntoutustoimet, palvelut ja/tai 

 palveluasuminen on arvioitu ja käytetty  

 toimintakykyä kuvaava RAVA-indeksi on pääasiallisesti yli 3,5  

 ja muistisairailla MMSE pääsääntöisesti 16 tai sen alle  

 

 Asiakkaalle tehdään pitkäaikaishoidon päätös (3kk). Pitkäaikaisen laitoshoidon 

maksu on enintään 85 % potilaan henkilökohtaisista säännöllisistä 

nettokuukausituloista.  

 

 Valikoituminen ympärivuorokautiseen hoivaa 

 

 SAS -työryhmä selvittävät asiakkaan kokonaistilannetta asiakkaan 

sairaskertomusten, kotikäyntien ja haastattelujen pohjalta yhdessä muiden 

toimijoiden kanssa. Selvityksellä pyritään kartoittamaan asiakkaan psykofyysinen ja 

sosiaalinen toimintakyky.  
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 Liikkumista tukevat palvelut  14.

 

 Perustuu sosiaalihuoltolakiin §14 , §23( 1301/2014) Liikkumista tukevaa palvelua 

myönnetään hakijalle:  

 

 joka asuu omassa kodissaan ja  

 jolla on liikuntarajoite tai sairauden aiheuttama toimintarajoite ja  

 joka ei pysty liikunta- tai toimintarajoitteen vuoksi käyttämään 

julkisia kulkuneuvoja tai asiointiliikennettä ja  

 jonka taloudessa ei ole autoa käytettävissä tai lähellä asuvilla 

lähisukulaisilla ei ole mahdollisuutta tarjota kuljetusapua ja 

 joka ei saa tukea matkoihin jonkin muun lain nojalla ja jonka 

bruttotulot ovat enintään 1.200 €/kk  tai talletukset enintään 5.000 

€ puolisoiden yhteenlasketut bruttotulot enintään 2100 €/kk tai 

yhteenlaskettuja talletuksia enintään 8000 €. 

 

 Tuloina otetaan huomioon  

 eläkkeet 

 ylimääräinen rintamalisä  

 korko- ,osinko- ja vuokratulot  

 metsätulo (metsätulo määräytyy asiakasmaksulain säännösten 

mukaan.)  

 Liikkumista tukeva palvelu myönnetään asiointimatkoihin oman 

kunnan alueella. 

 

 Matkoja myönnetään enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Matkoja ei 

voi siirtää seuraavalle kuukaudelle. Yhdensuuntainen matka on matka 

lähtöosoitteesta määränpäähän. Matka on aina tehtävä lyhintä reittiä. Matkaan voi 

sisältyä odotusaikaa enintään 45 min. Tämän yli menevän odotusajan asiakas 

maksaa itse.  
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 Omavastuuna peritään kulloinkin voimassa olevan linja-autotaksan mukainen 

maksu. Saattajalta ei peritä omavastuuta.  

 

 Liikkumista tukevaa palvelua ei saa käyttää alla mainittuihin 

terveydenhuoltomatkoihin:  

 lääkärin, hammaslääkärin, terveydenhoitajan, lääkintävoimistelijan, 

laboratoriohoitajan tai psykologin vastaanotolla käyntiin  

 apuvälineiden sovitukseen  

 lääkärin määräämiin tutkimus - ja hoitokäynteihin  

 

 Terveydenhuoltomatkoihin haetaan korvausta Kelalta. Liikkumista tukevaa palvelua 

haetaan kirjallisesti erillisellä hakemuslomakkeella.  

 

 Vanhustyön palvelupäällikkö arvioi palvelutarpeen kotikäyntikäynnillä. Arviointia 

täydentämään voidaan pyytää lääkärin, fysioterapeutin tai muun vastaavan 

asiantuntijan lausunto.  

 

 Päätökset liikkumista tukevan palvelun myöntämisestä ja mahdollisesti tarvittavasta 

saattajasta arvioi palvelupäällikkö. Palvelupäätös on henkilökohtainen ja sen joko 

myöntää tai hylkää hyvinvointijohtaja.  

 

 Asiakas on velvollinen ilmoittamaan olosuhteissaan tapahtuneista muutoksista, 

jolloin päätöstä tarkistetaan. Liikkumista tukevaa palvelua myönnetään käytettävissä 

olevien määrärahojen puitteissa. Liikkumista tukeva palvelu voidaan toteuttaa myös 

ryhmäkuljetuksina.  
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 Päivätoiminta   15.

 

 Päivätoiminnan tavoitteena on tukea ikääntyneiden ja muistisairaiden kotona 

asumista ja ennaltaehkäistä ympärivuorokautiseen hoitoon joutumista. Toiminta 

perustuu asiakkaan voimavarojen arvostamiseen ja kuntouttavaan sekä sosiaalista 

kanssakäymistä edistävään toimintaan. 

 

 Päivätoiminta kohdennetaan ensisijaisesti ikääntyneille, omassa kodissaan yksin 

asuville lapinjärveläisille, joiden toimintakyky on alentunut. Päivätoimintaan 

osallistuva ei terveytensä tai kuntonsa vuoksi kykene osallistumaan kunnan tai 

järjestöjen järjestämään muihin kodin ulkopuolisiin toimintoihin.  

 

 Päivätoiminta kohdennetaan ensisijaisesti asiakkaille, jotka ovat kunnan säännöllisen 

kotihoidon piirissä tai omaisten auttamina. Lisäksi päivätoiminta on yksi 

omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämisen vaihtoehto. Päivätoimintaan 

osallistuvat selviytyvät yhden ohjaajan avustamina päivittäisistä toiminnoista ja 

kykenevät osallistumaan säännölliseen ryhmätoimintaan.  

 

Päivätoiminnan myöntäminen 

 Päivätoiminnan palvelun myöntäminen perustuu asiakkaan kirjalliseen 

hakemukseen sekä tehtyyn palvelutarpeen arviointiin. Arvioinnissa käytetään apuna 

toimintakyvynarvioinnissa vakiintuneita mittareita kuten RAVA, MMSE ja GDS 15.  

 

 Myönteinen palvelupäätös tehdään 3 kk määräajaksi, jonka jälkeen arvioidaan 

jatkuuko asiakkuus päivätoiminnassa. Päivätoiminnan päättymisestä tehdään 

viranhaltijapäätös.  

 

 Päivätoiminnan asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa asetetaan 

tavoitteet päivätoimintajaksolle.  
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 Asiakasmaksut 

 Lapinjärven perusturvajaosto on vahvistanut perittävien sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistuksen 13.12.2016 perusturvajaoston 

kokouksessa.  

 

 Päivätoiminnan sisältö 

 Päivätoimintaa järjestetään Rauhalantie 3:ssa (Tepan ruokasalissa) ja Honkahovin 

tiloissa.  Päivän kesto on noin kuusi tuntia (klo 9–15) tai kolme tuntia (klo 12-15).  

 

 Päivä sisältää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tukevaa toimintaa. 

Päivätoiminnassa on erilaisia virike- ja toimintatuokioita päivän ohjelman ja teeman 

mukaan. Päivä sisältää aamupalan, lounaan ja päiväkahvin.  
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 Omaishoito 16.

 

 Omaishoidon tuen tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen 

omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen (Laki omaishoidon 

tuesta 937/2005 1§, 2§). 

 

 Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja 

huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen 

henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu 

hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta 

hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Tuki perustuu 

yksilöllisesti laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. 

 

 Omaishoidon tuki muodostuu omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja / tai 

hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista ja omaishoitajalle järjestettävästä 

tuesta. Hoitopalkkio määritellään omaishoitosopimuksessa ja hoidettavalle 

annettavat palvelut palvelu- ja hoitosuunnitelmassa. 

 

 Omaishoidon tuki on lakisääteinen palvelu, johon hakijalla ei kuitenkaan ole 

subjektiivista oikeutta, vaan sitä myönnetään talousarvioon varattujen määrärahojen 

puitteissa.  

 

 Soveltuvuus omaishoitajaksi  

 

 Omaishoitajalta edellytetään, että hänen terveytensä ja 

toimintakykynsä vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia, että 

hän on kykenevä sekä fyysisesti että henkisesti huolehtimaan 

hoidettavasta. 

 hoitajalla on oltava elämäntilanteensa ja muiden edellytystensä 
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puolesta mahdollisuus toteuttaa kotihoito tarkoituksenmukaisella 

tavalla. 

 hoidettavan koti on soveltuva hoidon toteuttamiselle. 

 hoitaja on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta 

tarpeellisten palveluiden avulla (Omaishoitolaki 937/2005 § 3). 

 hoitajan toimintakykyä arvioitaessa kiinnitetään huomiota häneen 

omiin sairauksiinsa, muistiin, liikuntakykyyn ja elämäntapoihin.  

 hoitajan sopivuuteen vaikuttavat myös sosiaaliset syyt kuten esim. 

hoitajan liiallinen päihteiden käyttö  

 hoitajan sopivuutta omaishoitajaksi arvioidaan kotikäynnillä jonka 

suorittaa vanhustyön palvelupäällikkö ja tarvittaessa 

hyvinvointijohtaja. 

 

 Omaishoidon tuen myöntämisen edellytykset (3§ ). Omaishoidon tukea voidaan 

myöntää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: 

 

 henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai 

muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa, huolenpitoa, 

ohjausta ja/tai valvontaa ympärivuorokautisesti  

 hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on 

valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten 

palveluiden avulla  

 hoitajan fyysinen ja psyykkinen terveys ja toimintakyky sekä 

voimavarat (kuten kyky selviytyä päivittäisistä perustoiminnoista ja 

arjen askareista, huolehtia lääkityksestä, liikkua kotona ja kodin 

ulkopuolella) vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia.  

 omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, 

terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävä 

 hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä 

annettavalle hoidolle sopiva  
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 tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. 

 hoidettavalla on pääsääntöisesti vähintäänkin Kelan korotettu 

hoitotuki tai korotettu vammaistuki. 

 

 Tukeen ei ole oikeutta, mikäli avuntarve on esimerkiksi pelkästään 

ruuanlaitossa, siivouksessa tai asioinnissa kodin ulkopuolella. Arvioinnissa 

otetaan huomioon myös perheen normaalit sisäiset vastuut esim. 

puolisoiden välinen tavanomainen auttaminen. 

 

  Hoitopalkkio ja palvelut (5 §, 6 § ).  

 Lain mukaan hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden 

mukaan.  

 

 Hoitoisuusluokka 1. (hoitopalkkio 392€/kk)  (Perusturvajaosto 28.6.2017 §35) 

Hoidettava tarvitsee säännöllistä hoitoa, muuta huolenpitoa ja apua päivittäisissä 

toiminnoissa (esim. lääkitys, ruokailut, aamu- ja iltatoimet). Hoidettava tarvitsee 

myös ohjausta ja valvontaa kodin ulkopuolella. Hoito korvaa tiheät 

kotihoitokäynnit. 

RAVA-toimintakykymittari RAVA-pisteet yli 2,24 - 2,99 

Muistitesti MMSE 22 - 17 pistettä 

 

 Hoitoisuusluokka 2. (hoitopalkkio 598,00€/kk) Hoidettava tarvitsee lähes jatkuvaa 

hoitoa, apua ja huolenpitoa useissa henkilökohtaisissa perustoiminnoissa. 

Hoidettava ei pysty liikkumaan kodin ulkopuolella ilman saattajaa tai avustajaa. 

Hoidettava tarvitsee hoitoa myös yöaikaan. RAVA-toimintakyky-mittari RAVA-

pisteet yli 3,00 Muistisairailla MMSE 16 pistettä tai alle. 

 

 Hoitoisuusluokka 3. (hoitopalkkio 1042,49€/kk) 

Hoito edellyttää hoitajan jatkuvaluonteista työpanosta ja on vaativaa ympäri 

vuorokauden. Hoitovaihtoehtona on ympärivuorokautinen hoito laitoksessa. 
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 Hoitopalkkiot tarkistetaan kalenterivuosittain kertoimella, joka vahvistetaan 

vuosittain työntekijäin eläkelain ( 395/2006 ) 96 §:n soveltamista varten. 

Lapinjärvellä omaishoidon tukea myönnetään hoidon sitovuuden ja vaativuuden 

perusteella. 

 

Omaishoitajan vapaat ( 4 § ) 

 

 Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta 

kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme 

vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin 

keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin 

 

 Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava 

viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella 

järjestettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja tai saaden kuntoutusta tai opetusta (max. 7 

tuntia / arkipäivä ).  

 

 Mikäli hoidettava on kalenterikuukauden aikana vähintään 14 vrk 

ympärivuorokautisesti hoidossa muualla kuin omaishoidossa (muusta syystä kuin 

omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien vuoksi ), ei siltä kalenterikuukaudelta 

kerry lakisääteisiä vapaapäiviä.  

 

 Oikeus lakisääteiseen vapaan kertymiseen kirjataan omaishoidon tuen sopimukseen. 

Vapaita voi pitää kuukausittain tai niitä voi säästää ja kerätä enintään 4kk ja niitä ei 

voi siirtää seuraavalle kalenterivuodelle. Kaikki omaishoitajat eivät halua käyttää 

lomaoikeuttaan ja osalla lomajärjestelyistä huolehtivat muut omaiset. Pitämättömiä 

vapaita ei korvata rahana.  

 

 Omaishoitajan vapaan tai muu poissaolon aikainen sijaishoito on voitu 1.8.2011 
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alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n perusteella 

toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa.  Sijaishoitajan 

palkkio on 65 € vuorokaudessa.  

 

 Hoidettavalla tai hoitajalla ei ole ehdotonta oikeutta valita vapaan aikaista 

hoitomuotoa, mutta asiasta neuvotellaan. Omaishoitovapaat järjestetään 

pääsääntöisesti tehostetun palveluasumisessa (Tepa). 

 

 Omaishoitajan yhden lakisääteisen vapaapäivän katsotaan tarkoittavan yhtä 

vuorokautta. Omaishoitaja voi vaihtaa vapaavuorokauden esimerkiksi päiväsaikaan 

pidettävään vapaaseen, mutta Lapinjärven kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää 

lakisääteistä vapaapäivää useampana yhtä vuorokautta pienempänä osana.  

 

 omaishoitovapaita annetaan takautuvasti neljä  

 

Hoitopalkkion maksun keskeytys ja alentaminen.  

 

 Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellyt intervallihoitojaksot ja omaishoitajan 

lakisääteinen vapaa eivät keskeytä hoitopalkkion maksamista jos kunnan järjestämät 

palvelut ovat vähäiset tai jos intervalli tai laitos-/ kuntoutusjakso on alle 14 

vuorokautta kuukaudessa (2 viikkoa). 

 Jos omaishoito keskeytyy tilapäisesti hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä, 

hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua. Omaishoitajan estyessä 

toimimasta omaishoitajana hoitopalkkion maksaminen keskeytetään välittömästi.  

 Omaishoitajasopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoidettavan 

terveydentilan muutoksista johtuen hoito käy tarpeettomaksi. Omaishoitaja on 

velvollinen ilmoittamaan vanhustyön palvelupäällikölle tuen saantiin vaikuttavista 

olosuhteiden muutoksista välittömästi. Aiheetta maksettu hoitopalkkio voidaan 

periä takaisin. 
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Omaisia tai läheisiä jotka osallistuvat tiiviisti omaisen hoidon ja huolenpidon 

järjestämiseen (ei omaishoitaja)  

(Perusturvajaosto 28.6.2017 § 35) 

Lapinjärven kunta tukee tarvittaessa (2 vrk /kk vapaapäivillä) omaisia tai läheisiä, jotka 

osallistuvat tiiviisti tuen tarpeessa olevan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämiseen. 

Säännös koskee käytännössä niitä henkilöitä, jotka täyttävät kriteerit omaishoitosopimuksen 

tekemiselle, mutta jotka eivät syystä tai toisesta ole tehneet sopimusta. Lapinjärven kunta 

tukee niitä läheisiä tai omaisia  

 

Vapaan tarkoituksena on parantaa tai ylläpitää omaistaan tai läheistään hoitavan henkilön 

jaksamista. Vapaan edellytyksenä on hoidon sitovuuden ja hoitavan henkilön tuen tarpeen 

lisäksi se, että omaisen tai läheisen antama hoito ja huolenpito on kirjattu hoidettavan 

hoito- ja palvelusuunnitelmaan.  Sosiaalihuoltolain mukaisen vapaan myöntämistä 

arvioidessaan kunta käyttää samoja kriteereitä, joiden perusteella se myöntää omaishoidon 

tukea.  
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 Työturvallisuus 17.

 

Työturvallisuuslaki (73/2002) määrittelee työnantajan vastuun työolojen turvallisuudesta ja 

terveellisyydestä. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä ei joudu toisen kodissa 

alttiiksi tapaturmavaaroille, työympäristön altisteille tai haitalliselle kuormitukselle. 

 

 Voimakkaasti päihteiden vaikutuksena alaisena olevan asiakkaan yleistila 

 tarkistetaan ja suunnitellut hoitotoimenpiteet toteutetaan asiakkaan selvittyä. 

 Uhkaavasti käyttäytyvä asiakkaan vieras/omainen pyydetään poistuman paikalta 

kunnes hoitaja on toteuttanut asiakkaan hoitotoimenpiteet. 

 Hoitajan läsnä ollessa asiakas ei saa tupakoida. 

 Apuvälineitä käytetään aina, kun se on mahdollista turvaamaan sekä työntekijöiden, 

että asiakkaiden turvallisuutta. 

 Kotihoitoon ei voida ottaa asiakasta, jonka aggressiivista käyttäytymistä ei saada 

hallintaan. Poikkeuksena ovat muistiongelmaiset asiakkaat, jotka eivät välttämättä 

ymmärrä omaa tilannettaan. 
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 Rajoitukset kotihoidossa ja ohjaaminen muihin 18.
palvelupiireihin 

 

 Muihin palvelupiireihin ohjaaminen  

 

Kotihoito on tarkoitettu välttämättömien arjesta selviytymisen palvelujen, tuen ja hoivan 

toteuttamiseen. Mikäli asiakkaalla ilmenee tarvetta esim. suursiivoukseen, ikkunoiden 

pesuun, verhojen vaihtamiseen, muiden kuin päivittäisessä käytössä olevien huoneiden ja 

tilojen siivoukseen (kellari ja vintti), kukkamultien vaihtamiseen, lemmikkieläinten hoitoon 

ja ulkoiluttamiseen, pakastimien sulatukseen, juhlien järjestämiseen tai pihan ja puutarhan 

töihin, asiakkaalle etsitään yhdessä hänen kanssaan sopiva yksityinen palveluntuottaja, jollei 

omainen ota huolehtiakseen näistä tehtävistä.  

 

 Rajoitukset 

 

Asiakas pystyy itse tai omaisen avulla hakemaan palvelut kodin ulkopuolelta esim. 

avoterveydenhuollosta. Kotihoidon käynnit eivät riitä vastaamaan asiakkaan palvelutarvetta 

(asiakas ei pärjää omatoimisesti kotihoidon käyntien välillä) 

 asiakas ei halua tai toistuvasti ei ota vastaan palvelua 

 asiakas ei anna lupaa tietojensa katseluun ja/tai kirjaamiseen 

asiakastietojärjestelmään 

 kotihoidon työntekijöiden koskemattomuutta ei voida turvata 

 asiakkaan aggressiivista käyttäytymistä ei saada hallintaan tai hän ei suostu 

yhteistyöhön, vaikka ymmärtäisi yhteistyön merkityksen oman hoitonsa 

kannalta 

 Kotikäynnillä voimakkaasti päihteiden vaikutuksen alaisena olevalta 

asiakkaalta tarkistetaan yleistila ja käynti tehdään myöhemmin. Tilanteen 

toistuessa neuvotellaan päihdetyön asiantuntijoiden kanssa 

jatkotoimenpiteistä 
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 Savuton kunta 19.

 

Kunnanhallitus on päättänyt että 1.1.2013 alkaen Lapinjärven kunta on savuton 

työpaikka. 

 

Työpaikka on savuton 

 Tupakointi on kielletty kaikkialla työpaikan sisätiloissa tupakkalain edellyttämillä 

tavoilla. 

 Työpaikan sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja mahdolliset tupakointipaikat on 

sijoitettu vähemmän näkyvästi ulos, riittävän kauas rakennuksesta siten, ettei 

tupakansavu pääse kulkeutumaan ulkoa savuttomiin sisätiloihin. 

 Tupakointi on kielletty työaikana eikä työaikana tapahtuvaa virallisten taukojen 

ulkopuolista tupakointia lasketa työajaksi.. 

 Työpaikan edustus ja muut tilaisuudet ovat savuttomia. 

 Tupakkatuotteita ei myydä työpaikoilla. 

 Tupakoivaa henkilökuntaa tuetaan tupakoinnin lopettamisessa. 

 Työnhakuilmoituksissa kerrotaan työpaikan olevan savuton. 
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 Ilmaisjakelutuotteet kotihoidon asiakkaille 20.

 

Terveydenhuoltolain mukaan hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon 

tarvittavat hoitotarvikkeet kuuluvat sairaanhoitopalveluihin, jotka kunnan on järjestettävä. 

Lisäksi tällaiset hoitotarvikkeet ovat maksuttomia. Jokaisen potilaan hoitotarvikkeiden tarve 

arvioidaan yksilöllisesti. Käytäntöihin pitää puuttua, jotta potilaiden lainmukainen ja 

yhdenvertainen kohtelu voidaan turvata. 

 

STM:n ohjeistuksen mukaan avohoidon asiakkaalla on oikeus saada hoitotarvikkeet 

maksutta, eikä kunta voi niistä erikseen periä maksua, tai sisällyttää osaksi palveluasumisen 

asiakkaan maksamaa hoitomaksua.  

 

Lähtökohtana tulee olla asiakkaan/potilaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukainen tarve. 

Hoitotarvikkeet ovat osa hoitopäätöstä, niiden tarve selvitetään hoitosuunnitelmassa ja 

jakelu perustuu aina lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön määrittelemään 

yksilölliseen, pitkäaikaiseen tarpeeseen. Hoitosuunnitelman päivitys tehdään tarpeen 

mukaan. Diagnoosi tulee olla kirjattuna potilasasiakirjaan jakelusuunnitelmaa tehdessä ja 

hoitotarvikejakelukäynnistä tehdään aina kirjaus potilasasiakirjoihin. Yksilöllisellä 

hoitosuunnitelman mukaisella tarvikkeiden jakamisella ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että olisi 

perusteettomasti luovutettava aina asiakkaan toiveen mukaisia määriä.  

 

Yhtenäiset hoitotarvikkeiden jakelun myöntämisperusteet sekä tuotevalikoima muodostavat 

toiminnan raamit. Näiden lisäksi asiakkaan/potilaan yksilöllinen hoitosuunnitelma ohjaa 

hoitotarvikejakelua ja on STM:n ja Kuntaliiton ohjeistuksen sekä asiakasmaksulain 

mukainen.  

 

Eduskunnan oikeusasiamies toteaa kannanotossaan: ”Hoitotarvikejakelun 

myöntämisperusteiden sekä tuotevalikoiman yhtenäistäminen ovat osa seudullisen 

yhteistyön kehittämistä.” Tähän liittyen työryhmä päivitti Itä-Uudellamaalla tällä hetkellä 
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käytössä olevien hoitotarvikkeiden tuotevalikoiman. Hoitotarvikejakelu toimii osana 

hoitoketjua. Tavoitteena on edesauttaa hoidon jatkuvuutta kehittämällä joustavaa 

yhteistyötä ja vuorovaikutusta erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Tämä 

mahdollistaa hoidon jatkuvuuden eri organisaatioiden välillä ja tuo kustannustehokkuutta 

(vrt. potilaiden vapaan valinnan mahdollisuus).  

 

Hoitotarvikejakelussa luovutetaan kerralla noin kolmen kuukauden mukainen tarve 

asiakkaalle sekä ohjataan häntä tarpeen mukaan. Jakelua ja hoitotarvikkeiden käyttöä 

seurataan yksilökohtaisesti ja tarvittaessa asiakas ohjataan lääkärin tai terveydenhuollon 

ammattihenkilön vastaanotolle. Asiakkaalla on vastuu huolehtia hoitotarvikkeidensa 

tilaamisesta mielellään 3- 4 viikkoa ennen niiden loppumista.  

 

Tarvikkeita jaetaan ainoastaan kotona asuville henkilöille. Kotona asumiseen rinnastetaan 

tehostettu palveluasuminen. Tällöin hoitotarvikkeita jaetaan vain asiakkaan 

henkilökohtaiseen tarpeeseen, ei palvelutalon muuhun käyttöön. Vakuutuksen korvaamat 

tarvikkeet asiakas tilaa suoraan toimittajilta tai apteekista.  

 

Hoitotarvikejakelussa käytetään voimassaolevien hankintapäätösten mukaisia 

hoitotarvikkeita ja hoitovälineitä. Lääkkeet ja niihin rinnastettavissa olevat valmisteet eivät 

kuulu jakelun piiriin. Itä- Uudenmaan haavatyöryhmän perustaminen elokuussa 2015 

mahdollistaa alueellisen kehittämistyön, säännöllisen, alueellisen koulutuksen 

henkilökunnalle sekä uusien hoitotarvikkeiden koekäytön hyväksymis- ja 

hankintamenettelyineen yhdessä HUS Logistiikan kanssa. 

 

 Tuoteryhmittäinen arvio vuositason kulutuksesta 21.

 

Tähän kappaleeseen on koottu asiantuntijoiden arvio tuoteryhmittäin eri tuoteryhmien 

osalta sekä listattu ilmaisjakelun piiriin kuulumattomat tuoteryhmät. Potilaan yksilöllinen 

hoitosuunnitelma ja henkilökohtainen tarve määrittävät loppukädessä hoitotarvikemäärät. 
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Avannetuotteet 

                                       AVANNETYYPIT 

 Paksusuoliavanne Ohutsuoliavanne Virtsa-avanne 

 Suljettu pussi 
Tyhjennettävä 

pussi 

Takaiskuventtiili, 

tyhjennyshana 

 VAIHTOFREKVENSSI   

Pussi 548/vuosi 365/vuosi 365/vuosi 

Levy 130/vuosi 130/vuosi 182/vuosi 

Yksiosainen 

sidos 
548/vuosi 286/vuosi 286/vuosi 

 

 

Diabetestuotteet 

Tarvike Lkm-arvio/vuosi 

Verensokeriliuskat 1800-3600 

Lansetit 1200-3600 

Ketoliuskat 120 

Insuliinikynäneulat 1080-2160 

 

Haavahoitotuotteet 

Haavan paikallishoitotuotteet ilman omavastuuosuusaikaa lukuun ottamatta 

kiinnitystarvikkeita (mm. teipit, kompressit, siderullat jne.), jotka potilas kustantaa itse.  

 

Ilmaisjakelun piiriin kulumattomat tuotteet 

Seuraavat tarvikkeet eivät kuulu jakelutuotteiden piiriin: 

 kaarimaljat 



38 
 

 
 

HYVINVOINTITOIMI 

  pesukintaat 

 nenäliinat 

 suojakäsineet 

 vuoteensuojat 

 patjan suojamuovit 

 poikkilakanat 

  steriilit taitokset 

  käsidesinfektioaineet 

 ihon desinfiointiaineet/puhdistuslaput 

  pesuvoide 

 verensokerimittarin paristot 

 muoviset alusastiat ja virtsankeräyspullot 

 neulanhävittäjäastiat/riskijäteastiat 
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Avanne- ja urologisten tuotteiden lista 
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