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Tiedote asiakkaille ja omaisille 

Ympärivuorokautiseen hoitoon siirtyminen  
 

Ikäihmisten palveluiden tavoite on, että asiakas voi asua kotona niin kauan kuin hän sitä 

itse toivoo ja kykenee asumaan kotona kotihoidon, tukipalvelujen, yksityisten palvelui-

den tai omaishoidon tuen turvin. Mikäli kotona ei enää selviydytä, tulee olla yhteydessä 

alueen asiakasohjaajaan.  

SAS - Selvitä, arvioi, sijoita 

 

SAS-työryhmä (mm. lääkäri, asiakasohjaajat sekä sosiaalityöntekijä) kokoontuu kolmen 

viikon välein ja arvioi ympärivuorokautisen hoidon tarpeen asiakkaan, lääkärin, asia-

kasohjaajan, lyhytaikaishoitojaksojen ja kotihoidon työntekijöiden arvioiden perus-

teella. Tehostettua palveluasumista haettaessa pitää olla tiedossa tuore RAI-arvio, 

MMSE -pisteet, hoitavan lääkärin arvio siitä, että onko lääketieteellisesti vielä jotain teh-

tävissä kotona asumisen mahdollistamisen suhteen, yöaikaisen avun tarve, kotihoi-

don/asiakasohjaajan väliarvio sekä asiakkaan omat toiveet asumisen suhteen.  

 

SAS-työryhmään voidaan tuoda asiakastilanne käsittelyyn siinä vaiheessa, kun asiakas 

on valmis muuttamaan tarjottuun tehostetun palveluasumisen paikkaan heti kun sel-

laista tarjotaan.  

  

Jos kotona, arviointi- ja kuntoutusyksikkö Komeetassa tai lyhytaikaishoitojaksolla ympä-

rivuorokautisen hoidon paikkaa odottava asiakas ei halua ottaa vastaan osoitettua paik-

kaa, pitää siitä ilmoittaa paikkaa tarjonneelle työntekijälle viimeistään seuraavana päi-

vänä siitä, kun paikkaa on tarjottu. Mikäli hakija kieltäytyy vastaanottamasta tarjottua 

paikkaa, ympärivuorokautisen hoivan paikkaa ei voi odottaa terveyskeskussairaalan 

osastolla, ellei osastohoitoon ole enää lääketieteellistä perustetta.  

 

Mikäli asiakas kieltäytyy tarjotusta hoitopaikasta ilman pätevää syytä, tulee hakemus 

ympärivuorokautiseen hoivaan tehdä uudelleen ja se käsitellään ikääntyneen väestön 

toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 

mukaisella tavalla. Avoinna olevat paikat täytetään kiireellisyysjärjestyksessä. 
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Lisätietoja netissä 

 

Nokian kaupunki - Sosiaali- ja terveyspalvelut - Ikäihmisten palvelut - Ympärivuoro-

kautinen hoiva www.nokiankaupunki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palve-

lut/ymparivuorokautinen-hoiva/#b72db88b  

Uuteen kotiin muuttaminen 

 

Tavoitteena on muuttaa Nokian kaupungin osoittamalle ympärivuorokautisen hoidon 

paikalle heti kun paikka on käytettävissä, tai viimeistään kahden päivän kuluessa paikan 

vapautumisesta, jos huone ei ole heti muuttovalmis.  

 

Useimmissa palvelutaloissa on peruskalustus; sänky, patja, monissa lisäksi peitteet ja 

tyynyt, yöpöytä ja tuoli. Palvelutalon kanssa pitää kuitenkin sopia ennen muuttoa näistä 

käytännön järjestelyistä. He ohjaavat siinä, että mitä omaan huoneeseen kannattaa 

tuoda.  

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksut 

 

Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa ja pitkä-

aikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausi-

maksu. Maksu on enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista. 

Jos asiakas on välittömästi ennen em. palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avio-

liitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu mää-

räytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla 

enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista. 

Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, 

pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu on enintään 85 

prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista. 

 

Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun 

palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 167 euroa kuukau-

dessa.  

 

Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon 

palvelua käyttäneiden henkilöiden tulot siten kuin asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa 

tarkemmin säädetään. 
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