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Palveluasumisen kriteerit
PetuLtk § 43
(Valmistelija: Kirsti Rahkola, palvelualuejohtaja/ johtava sosiaalityöntekijä)
Vanhusten palveluasuminen perustuu sosiaalihuoltolain 17 §:ssä tarkoitettuun asumispalveluun. Palveluasumisella tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä palvelu- ja tukiasunnoissa, joissa henkilön itsenäistä asumista tuetaan muilla asiakkaan palvelutarpeeseen perustuvan
hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisilla palvelluilla.
Palveluasumisessa asiakkaan asumisen perustana on asuinhuoneiston
vuokrauksesta annetun lain (481/1995) mukainen vuokrasopimus. Lisäksi
asiakkaalta peritään muista palveluista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädännön mukaiset tai kunnan määräämät palvelumaksut.
Palveluasuminen on avohoitoa. Palveluasumisen tehtävänä on tukea
asiakkaan yksilöllisyyttä, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta turvallisessa ja
mahdollisimman kodinomaisessa ympäristössä.
Ympärivuorokautiseen hoivaan siirtymisen lähtökohtana on, että kaikki kotona asumista tukevat palvelut on arvioitu ja käytetty.
Hakemus asumispalveluihin tehdään kirjallisesti ja asiakkaan on oltava tietoinen palveluasumisen paikan hakemisesta. Palveluiden tarve arvioidaan
laaja-alaisesti yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä sekä hoitoon
osallistuvien kanssa. Moniammatillinen työryhmä (SAS - selvitä, arvioi, sijoita) työryhmä kokoontuu 4 viikon välein käsittelemään saapuneet hakemukset. Päätöksen paikasta tekee hyvinvointipalvelujen palvelualuejohtaja.
Kriteerit vuorohoitoon:
- lyhytaikainen palvelun tarve syntyy asiakkaan lyhytaikaisen toimintakyvyn laskun ja siitä kuntoutumisen tai kotona toteutettavaa hoitoa tukevan syyn vuoksi
- lyhytaikaisen hoidon avulla järjestetään omaishoidon lakisääteiset vapaat ja tarvittaessa palveluntarpeen arviointijakso
Kriteerit ei-ympärivuorokautiseen palveluasumiseen (ostopalvelut):
- henkilö tarvitsee jokapäiväisistä henkilökohtaisista toimista selviytyäkseen useita hoivakäyntejä vuorokaudessa
- selviytyy yhden avustettavana
- ei tarvitse ympärivuorokautista valvontaa
- hyötyy itsenäisestä asumisesta, liikkuu itsenäisesti apuvälineen kanssa
tai ilman
- muisti voi olla alentunut eikä ole taipumusta karkailla
- turvattomuus
- käytösoireita jotka ovat hallittavissa
- avunsaanti öisin voidaan turvata turvapuhelimella
- RAVA yli 2,6 ja MMSE on tehty
Kriteerit ympärivuorokautiseen eli tehostettuun palveluasumiseen
(Mäntyrinne, Maininki, Salmenranta+ostopalvelut):
- henkilö tarvitsee jokapäiväisistä henkilökohtaisista toimista selviytyäkseen useita hoivakäyntejä vuorokaudessa
- tarvitsee yöhoitoa tai seurantaa

KALAJOEN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta

OTE PÖYTÄKIRJASTA
§ 43

24.04.2013

- on fyysisesti huonokuntoinen ja monisairas, pääsääntöisesti kahden
autettava ja tarvitsee apua kaikissa arjen toiminnoissa
- henkilö on muistisairas ja karkaileva eikä sen tuomia riskejä voida
enää lieventää hoivaan osallistuvien avulla tai teknologisilla apuvälineillä, aiheuttaa kohtuuttomasti häiriöitä ympäristössä ja on vaarallinen itselle ja muille
- henkilö on muistisairas ja täysin ohjattava arjen toiminnoissa ja kaikki
muistin apuvälineet on käytössä
- RAVA yli 3,2, MMSE tehty
Kriteerit pitkäaikaiseen laitoshoitoon (vuodeosastot):
- henkilöllä on pitkäaikainen toimintakyvyn vaje, jossa henkilö tarvitsee
yhden tai kahden hoitajan avustamisen kaikissa toimissa sekä jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja/tai seurantaa
- henkilön terveydentila on kliinisesti monimuotoinen
- lääketieteellinen diagnoosi
Vanhuspalvelulain hengen mukaisesti iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito
ja huolenpito ensisijaisesti järjestetään hänen yksityiskotiinsa tai muuhun
kodinomaiseen asuinpaikkaan järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla
jotka sovitetaan sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön
kulloisiakin palveluntarpeita.
Pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut toteutetaan siten, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että hän voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan.
Palveluasumisen ja tehostelun palveluasumisen sisältö vastaa palvelusetelituottajalta edellytettävää sisältöä.
Perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy palveluasumisen kriteerit.
Perusturvalautakunta:

Hyväksyttiin.
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