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Tehostetun palveluasumisen tavoitteet ja toiminta ikäihmisten 
hyvinvoinnin ylläpitämiseksi 

 

Seinäjoen kaupungin tavoitteena on mahdollistaa ikäihmiselle turvallinen kotona 
asuminen, tarvittaessa kotihoidon toimivien, ympärivuorokautisten hoitokäyntien 
tukemana. Kotihoito on ensisijainen ikäihmisen hyvinvointia tukeva hoitomuoto. 
Ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen hakeutuminen tulee 
ajankohtaiseksi, kun ikäihmisen toimintakyky on laskenut niin alhaiseksi, ettei 
kotona asuminen ole mahdollista edes runsaiden kotiin annettavien palveluiden 
turvin. Tehostetun palveluasumispaikan myöntäminen edellyttää, että ikäihmisen 
palvelutarve on selvitetty vanhuspalvelulain § 15 mukaisesti. Asiakas, joka haluaa 
siirtyä toisen kunnan asukkaaksi, mutta ei kykene asumaan itsenäisesti, on 
Kotikuntalain mukaan oikeutettu hakemaan uuden kotikunnan hoitopaikkaa samoin 
perustein ja kriteerein kuin muutkin kunnan asukkaat.  

Seinäjoella tehostetun palveluasumisen paikoista ja päätöksistä vastaa SAS-
työryhmä. Työryhmän lyhenne SAS tulee sanoista selvittää, arvioida ja sijoittaa, 
millä viitataan moniammatillisen työryhmän tekemään asiakkaan asumisen ja 
palveluiden kokonaistilanteen arviointiin. Työryhmän tarkoituksena on sijoittaa 
ikäihminen hänen toimintakykyään ja avuntarvettaan vastaavaan hoitopaikkaan. 
Hoidon tarve arvioidaan SAS-työryhmässä kiireellisyysjärjestyksessä. Työryhmän 
ensisijaisena tavoitteena on selvittää avohoidon/kotihoidon mahdollisuudet 
palvelujen järjestämisessä sekä arvioida asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa 
tarpeiden mukaisesti. Mikäli avohoidon toimet eivät riitä turvaamaan asiakkaan 
kotona asumista, on tavoitteena löytää asiakkaalle tarkoituksenmukainen, 
ympärivuorokautinen hoitopaikka. 

Ikäihmisen palvelun tarpeiden kasvaessa on tärkeää, että Seinäjoen kaupunki 
kykenee järjestämään tehostetun palveluasumisen mahdollisuuden erityisesti niille 
asiakkaille, jotka tarvitsevat runsaasti tukea ja palveluita arjen toiminnoissa. 
Kuntalaisten tasavertaisen kohtelun takaamiseksi on tehostetun palveluasumisen 
hoidon myöntämiselle laadittu yleiset kriteerit. Nämä kriteerit määrittelevät sen mitkä 
hoidon ja huolenpidon tarpeet edellyttävät tehostettua palveluasumista.  

Tehostetun palveluasumisen hoito ja huolenpito pyritään toteuttamaan niin että 
ikäihminen kykenisi asumaan samassa yksikössä elämänsä loppuun saakka, eikä 
asiakkaan tarvitsisi siirtyä palveluiden perässä. Sairaalahoidon tarve määritellään 
lääketieteellisin perustein.  
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Tehostettu palveluasuminen ja sen myöntäminen 
 

Tehostettuun palveluasumiseen haetaan SAS-ryhmän kautta. Hakemuksen voi 
laittaa vireille asiakas, tämän omainen tai viranomainen. Hakemuslomakkeita saa 
Ikäkeskuksesta, kotihoidon alue-esimieheltä tai kaupunginsairaalan 
sosiaalityöntekijältä. 

Tehostetun palveluasumisen hakemusta käsiteltäessä SAS-työryhmä selvittää 
asiakkaan kokonaistilanteen. Tämä tarkoittaa asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja 
kognitiivisen toimintakyvyn, sosiaalisen tilanteen sekä aikaisempien palveluiden 
käytön kartoittamista. Ikäihmisten palveluissa on sovittuna yhteiset 
arviointimenetelmät asiakkaan hoidon ja palvelun tarpeen arviointiin. Asiakkaan 
kokonaisvaltaisen toimintakyvyn arviointi tapahtuu yhteistyössä asiakkaan, 
kotihoidon, mahdollisen lyhytaikaishoidon, terveydenhuollon ja omaisten kanssa. 

Tehostetun palveluasumisen hakemukset käsitellään viikoittain kokoontuvassa 
SAS-työryhmässä. Työryhmä myöntää tehostetun palveluasumisen paikat 
sosiaalihuoltolain mukaisena sosiaalipalveluna (§ 21). Jokainen työryhmän 
käsittelemä hakemus arvioidaan sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien 
yhtenäisten kriteereiden mukaisesti. Kriteereiden lisäksi työryhmä huomioi 
mahdollisuuksien mukaan asiakkaan mielipiteet ja toiveet häntä sijoitettaessa. 
Mikäli asiakas ei kykene itse tuomaan mielipidettään julki, tulee se selvittää 
esimerkiksi yhteistyössä asiakkaan laillisen edustajan, omaisen tai muun läheisen 
kanssa.  

Tehostettua palveluasumista järjestetään niin kunnan omissa yksiköissä kuin 
ostopalveluna tai tehostetun palveluasumisen palvelusetelillä yksityisten 
palveluntuottajien yksiköissä.  

Hylätty tehostetun palveluasumisen hakemus otetaan hakijan tilanteen muuttuessa 
uudelleen käsittelyyn 6 kuukauden sisällä hakemuksen ensimmäisestä käsittelystä. 
Kuuden kuukauden jälkeen tulee tehdä uusi hakemus.  Aloitteen tästä voivat tehdä 
hakija itse, omaiset tai viranomainen. 
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Ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kriteerit 
 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus  

 

Ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen siirtymisen lähtökohtana on, 
että kotona asumista tukevat palvelut on arvioitu ja/tai käytetty. 

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittisen strategian yhtenä päämääränä on, että 
ikäihmiset asuvat turvallisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Oikein 
porrastettuna ympärivuorokautista hoitoa tarjotaan silloin, kun muut hoitomuodot 
eivät enää riitä. 

Yleisten kriteerien tarkoituksena on luoda puitteet päätöksentekoprosessille sekä 
kuvata sijoitusperusteita. Moniammatillinen työryhmä tekee jokaisesta hakijasta 
yksilöllisen ja kattavan arvion. Hakijoiden toimintakykyä mitataan pääsääntöisesti 
toimintakykykartoituksen ja muistia kuvaavan MMSE-testin avulla. 
Mahdollisuuksien mukaan käytetään RAI- arviointijärjestelmää, mikä on 
standardoitu tiedonkeruun ja havainnoin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan 
palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman 
laatimiseen.   

Palveluntarpeen selvittäminen sisältää fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja 
sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin, tutustumisen aikaisemmin kirjattuihin 
asiakastietoihin sekä hakijan arkiympäristön ja palveluiden saatavuuden 
selvittämiseen. Toimintakykykartoitus-kaavakkeen lisäksi arvioinnissa huomioidaan 
muita toimintakykyyn vaikuttavia seikkoja, joita ei voida mitata edellä mainitulla 
kaavakkeella. 

Seinäjoen vanhustyön periaatteet noudattavat Sosiaali- ja terveysministeriön 
Laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 
2017 – 2019 (STM julkaisuja 2017:6). Mikäli kriteerit ympärivuorokautiseen hoitoon 
täyttyvät, merkitään asiakas hakijaksi ja hänelle toimitetaan virallinen päätös 
hakijaksi hyväksymisestä.  

Tehostetun palveluasumisen paikan vapauduttua moniammatillinen SAS-työryhmä 
arvioi hakijoista kiireellisimmän hakijan, huomioiden kunkin asumisyksikön sekä 
rakenteelliset että toiminnalliset seikat, vanhuspalvelulain sekä kotikuntalain. 
Kiireellisyyden kriteereitä ovat mm. haasteellisen käytöksen (eksyilyn, vaeltelun tai 
muun käytösoireen) vuoksi vaarantuva asiakkaan turvallisuus kotihoidossa tai 
senioriasumisessa (esim. tarve lukita ovet) sekä hakijan hoitoon oleellisesti 
vaikuttava seikka, kuten omaishoitajuudessa tapahtuneet äkilliset muutokset.  

Jos kriteerit ympärivuorokautiseen hoitoon eivät täyty, hakijalle toimitetaan virallinen 
hylkäämispäätös. Hakemus arvioidaan tarvittaessa uudelleen (hakemus voimassa 
maksimissaan 6kk), jos hakijan fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen tilanne muuttuu 
pysyvästi.  

  



SEINÄJOEN KAUPUNKI | Sosiaali- ja terveyskeskus| Ikäkeskus –ikäihmisten asiakasohjausyksikkö 
Valtionkatu 1 | 60100 I Seinäjoki | p. 06 416 2111 (vaihde) | ikakeskus@seinajoki.fi | www.seinajoki.fi 

KRITEERIT 
Sijoituspaikassa on mahdollista asua elämän loppuun asti, mutta yksiportaisuutta noudatetaan niin pitkälle kuin se 

hoitavan yksikön fyysisten olosuhteiden vuoksi on mahdollista 

 

TEHOSTETTU 
PALVELUASUMINEN / 

MUISTIYKSIKKÖ 

TEHOSTETTU 
PALVELUASUMINEN 

Toimintakyky 

 

 Henkilöllä on diagnosoitu 
keskivaikea tai vaikea muistisairaus 

ja merkittävästi heikentynyt 
toimintakyky. (MMSE yleensä 

<15/30) 
 

 Avuntarve johtuu pääasiassa 
dementoivasta sairaudesta. (esim. 

käytösoireita, tai merkittäviä 
arkitoimista suoriutumisen 

vaikeuksia) 

 Henkilö tarvitsee kaikissa 
päivittäisissä toiminnoissa 

useasti/jatkuvasti apua tai ohjausta. 

 Tarvitsee yöhoitoa tai seurantaa 
ympärivuorokautisesti. 

 Muisti voi olla huomattavasti 
alentunut, mutta ei ole taipumusta 

vaellella. 

 Toimintakyvynkartoituksen 
pistemäärä sijoitusvaiheessa yleensä 

46p tai enemmän.  

Palvelut 

 Kotihoidon maksimaaliset avut ovat 
olleet käytössä; kantakaupungissa 

ja keskustaajamassa 4-6 käyntiä/vrk 
lisäksi mahdolliset yökäynnit. 

 omaishoitotilanne arvioidaan 
yksilöllisesti 

 Kotihoidon maksimaaliset avut ovat 
olleet käytössä; kantakaupungissa ja 

keskustaajamassa 4-6 käyntiä/vrk 
lisäksi mahdolliset yökäynnit. 

 omaishoitotilanne arvioidaan 
yksilöllisesti 

Harkinta 

 Asiakkaalle tehdään hakemuksen 
käsittelyvaiheessa 

kokonaisvaltainen arviointi, missä 
huomioidaan yksilölliset tarpeet ja 

toimintakyvyn sosiaaliset, 
psyykkiset, fyysiset ja kognitiiviset 

alueet.  

 Asiakkaalle tehdään hakemuksen 
käsittelyvaiheessa kokonaisvaltainen 

arviointi, missä huomioidaan 
yksilölliset tarpeet ja toimintakyvyn 
sosiaaliset, psyykkiset, fyysiset ja 

kognitiiviset alueet. 

Edellytykset 

 Kuntoutusmahdollisuudet on 
selvitetty ja käytetty.  

 Muistia ja fyysistä toimintakykyä 
tukevat apuvälineet ovat käytössä. 

 Asiakkaalla on diagnostiset 
selvittelyt tehty. 

 Kuntoutusmahdollisuudet on 
selvitetty ja käytetty.  

 Muistia ja fyysistä toimintakykyä 
tukevat apuvälineet ovat käytössä. 

 Asiakkaalla on diagnostiset selvittelyt 
tehty. 

Ehdot 

 Mikäli asiakas kieltäytyy tarjotusta 
paikasta, hakemus raukeaa.  

 Paikka tulee ottaa vastaan kahden 
päivän sisällä. 

 Muutto tulee tapahtua ilmoituksesta 
5 arkipäivän kuluessa tai kun huone 

on muuttovalmis. 

 Mikäli asiakas kieltäytyy tarjotusta 
paikasta, hakemus raukeaa.  

 Paikka tulee ottaa vastaan kahden 
päivän sisällä. 

 Muutto tulee tapahtua ilmoituksesta 5 
arkipäivän kuluessa tai kun huone on 

muuttovalmis. 
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HAKEUTUMINEN KOTOA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN TEHOSTETTUUN 

PALVELUASUMISEEN 

Kotihoidon asiakas:    Omaishoidettava: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteys kotihoidon alue-esimieheen; arvioidaan TIIMI:ssä 
asiakkaan tilanne, arvioidaan toimintakyvyn laskun syy, 
aloitetaan Tehoseurantajakso 2vk tavoitteet HOITOS-lehdelle 
ja aktiivinen kirjaus KHTOTS:lle.  

Tehoseurantajakson jälkeen kotihoito arvioi tilanteen, laittaa 
hakemuksen vireille yhteistyössä omaisten kanssa tai jos 

asiakas pärjää lisätyillä palveluilla hakemuksesta 
pidättäydytään. Hakemus palveluasumisen asiakasohjaajalle.  

 

Omaishoidon asiakasohjaajan tai 
muun asiakasohjaajan tekemä 

palveluntarpeen kartoitus ja RAI. 

Palveluasumisen asiakasohjaaja kartoittaa asiakkaan tilanteen 
ja kerää tarvittavat selvitykset. 

Hakemus tulee SAS-työryhmän käsiteltäväksi 

Hakemus 
käsitellään SAS:ssa 

ja hakemusta ei 
hyväksytä. 

Tehdään kielteinen 
valituskelpoinen 

päätös. 

Hakemus käsitellään SAS:ssa ja asiakas 
hyväksytään hakijaksi. Tehdään 

valituskelpoinen päätös. 

Asiakas odottaa kotonaan paikkaa 
ympärivuorokautiseen tehostettuun 

palveluasumiseen. 

Asiakkaalle vapautuu paikka. Asiakas ottaa 
paikan vastaan ja muuttaa. 

Asiakas ei ota paikkaa 
vastaan. Päätös ja 

hakemus raukeavat. 

Asiakkaalle tehdään valituskelpoinen päätös 
palvelusta ja maksusta. 

Aloitetaan kotihoidon 
käynnit / lisätään 

käyntejä. Tilannetta 
seurataan.  

Tehdään 
tehostetun 

palveluasumisen 
hakemus 
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HAKEUTUMINEN SAIRAALASTA TEHOSTETTUUN 

PALVELUASUMISEEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potilas ei kykene kotiutumaan normaalikäytännön mukaisesti. 

Osaston TIIMI arvioi tilanteen; Toimintakyky, kotihoidon palvelut, omaishoitotilanne, 
kuntoutumismahdollisuudet ja apuvälineet. Kirjaa arvion asiakkaan papereihin (HOI). 

Kotiutuminen ei 
mahdollista 

Kotiutuu lisättyjen kotihoidon palvelujen sekä 
muiden kotiin annettavien tukipalvelujen turvin. 

Sairaalan sosiaalityöntekijä tekee hakemuksen 
ja se toimitetaan Ikäkeskuksen palveluasumisen 

asiakasohjaajalle. 

Ikäkeskuksen palveluasumisen asiakasohjaaja 
kartoittaa asiakkaan tilanteen ja kerää tarvittavat 

selvitykset. 

Hakemus käsitellään SAS-
työryhmässä. Asiakasta ei 

hyväksytä hakijaksi. Tehdään 
kielteinen valituskelpoinen 

päätös. 

Hakemus käsitellään SAS-työryhmässä. 
Asiakas hyväksytään hakijaksi. Tehdään 

valituskelpoinen päätös. 

Asiakas odottaa tehostetun palveluasumisen 
paikkaa esim. selvittely ja arviointiyksikössä. 

Asiakkaalle tarjotaan tehostetun 
palveluasumisen paikka, asiakas ottaa paikan 

vastaan ja muuttaa.  

Asiakas ei ota paikkaa 
vastaan. Hakemus 

raukeaa. 

Asiakkaalle tehdään valituskelpoinen päätös 
palvelusta ja maksusta. 

Osaston tiimi arvioi tilanteen 
uudelleen.  
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