
LYHYTAIKAISHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET
(Perusturvalautakunta 15.6.2016 , § 91)
(Perusturvalautakunta 19.12.2017, § 118 asiakasmaksut)

Lyhytaikainen kuntouttava asumispalvelu on tarkoitettu nokialaisten ikääntyneiden ja
ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevien ikäihmisten kotihoidon tueksi.
Lyhytaikaishoidolla pyritään myös tukemaan omaisen/läheisen jaksamista ja
mahdollistamaan omaishoitajien vapaiden toteutuminen sekä ehkäisemään
pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan tarvetta.  Lyhytaikaisyksikössä voidaan
lisäksi järjestää kuntoutus-/arviointijaksoja sairaalahoidon jatkoksi ennen kotiutumista.

Hoitoaika sovitaan etukäteen määräajaksi. 65 vuotta täyttäneiden lyhytaikaishoito
järjestetään ensisijaisesti Vihnuskodin lyhytaikaisyksiköissä Elsan sopissa ja Leena
kamarissa.

1. Lyhytaikaishoidon tavoitteet

· Tukea kotona asumista
· Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja omatoimisuutta
· Ennaltaehkäistä pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan tarvetta
· Hoitavan omaisen / läheisen tukeminen
· Omaishoitajan loman mahdollistaminen
· Ikääntyneen virkistäytyminen

2. Lyhytaikaishoitoon hakeutuminen / pääseminen

Lyhytaikaishoitoon voidaan hakeutua monin eri tavoin. Tavallisimmin
lyhytaikaishoitoon hakeudutaan ikäihmisten asiakasohjauksen kautta. Myös
ikäihmisten palveluiden sosiaalityöntekijä voi välittää tietoa jaksopaikan tarvitsijoista.
Usein jaksopaikkoja tiedustellaan myös suoraan terveyskeskuksen osastoilta.
Lyhytaikaisen hoidon tarpeen arvioinnin tekee aina sosiaali- ja/tai terveydenhuollon
ammattilainen yhteistyössä asiakkaan ja omaisen kanssa. Hoidon tarpeen
arvioinnissa voidaan tarvittaessa tehdä yhteistyötä muiden asiakkaan hoitoon
osallistuvien tahojen kanssa.

Nokian perusturvan SAS-ryhmä (suunnittele-arvioi-sijoita) esittää usein asiakkaiden
kotona asumisen tueksi säännöllisiä lyhytaikaishoitojaksoja asiakkaille (ns.
jaksohoito). Tarvittaessa lyhytaikaishoitoon hakeutumisen tukena voidaan käyttää
kotihoidon RAI-toimintakykyarvioinnin (Resident Assessment Instrument) arvoja.
Mikäli lyhytaikaishoitoon tulevalle asiakkaalle ei ole laadittu RAI-arviointia, voidaan
hänelle myös hoitojakson aikana tehdä toimintakyvyn kartoittamiseksi RAI-arviointi.

Satunnaisesti asiakkailla on tarve akuuttiin jaksopaikkaan esimerkiksi hoitavan
omaisen jouduttua sairaalahoitoon. Akuuttiin jaksotarpeeseen pyritään vastaamaan



mahdollisuuksien mukaan niin hyvin kuin mahdollista. Kokonaisuudessaan palveluita
tuotetaan niissä puitteissa, kuin asiakkaan tarpeen ja palveluita tuottavan yksikön
resurssien mukaan on mahdollista.

Lyhytaikaishoitojaksolle ei voida ottaa asiakkaita, jotka eivät halua palveluita tai joiden
jatkuva aggressiivinen käytös uhkaa muiden asiakkaiden ja / tai työntekijöiden
turvallisuutta tai jotka eivät sitoudu yhteistyöhön, vaikka ymmärtävät sen merkityksen
hoitonsa ja hyvinvointinsa kannalta. Lyhytaikaishoitojaksolle ei myöskään ole
mahdollista ottaa asiakkaita, joiden terveydellinen tila edellyttää sairaalahoitoa.

Lyhytaikaishoito ei ole tarkoitettu asumisjärjestelyiden turvaamiseen esimerkiksi
remonttien aikana, jos asiakkaan hoidon ja huolenpidon tarve ei edellytä ko. palvelun
järjestämistä.

3. Lyhytaikaishoidosta päättäminen

Lyhytaikaishoidon jaksojen ajankohdasta ja niiden pituudesta päättää
lyhytaikaishoitoyksikön vastaava sairaanhoitaja tai hoivatyön esimies yhteistyössä
asiakkaan ja muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien tahojen kanssa.

4. Lyhytaikaishoidon asiakasmaksut

Lyhytaikaisessa kuntouttavassa asumispalvelussa peritään asiakkaalta korvauksena
asiakasmaksu 35,00 €/hoitovuorokausi, joka kattaa asiakkaan päivittäin tarvitseman
hoivan ja huolenpidon, ateriat sekä tilavuokran ja asukastilojen siivouksen. Maksu ei
sisällä henkilökohtaisia lääkkeitä, hoitotarvikkeita ja matkoja. Lisäksi asiakas vastaa
itse muista kuluista, joita syntyy kuntouttavaan asumispalveluun kuulumattomien
palveluiden käytöstä (mm. erikoislääkärin ja hammaslääkärin palvelut).

Omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi annetusta hoidosta
peritään 11,40 €/hoitovuorokausi.

Perittävät hoitopäivämaksut eivät kerrytä maksukatto

Lyhytaikaishoitoa koskevat tiedustelut:

Ikäihmisten asiakasohjaus:

Aseman, Poutun ja Alisen alueet
puh. 044 486 1050

Kavolin alue sekä Alhoniityn, Harjuniityn, Siuron ja Linnavuoren alueet
puh. 040 133 4449



Etelä-Nokian alue
puh. 040 133 4711

Kankaantaan, Myllyhaan, Aaroninkorven ja Lehtimäen alueet
puh 040 133 4609

Asiakasohjauksen sähköpostiosoite on asiakasohjaus@nokiankaupunki.fi

Ikäihmisten palveluiden sosiaalityöntekijä
puh 040 844 3990, soittoaika arkisin klo 9-10

tai lyhytaikaishoidon vastaava sairaanhoitaja Tuulia Jaskari
puh. 050 395 6291, tuulia.jaskari@nokiankaupunki.fi
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