
 
 

 
 
 

Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoivaan pääsyn kriteerit  
 

Hämeenlinnan kaupungin ikäikäihmisten palvelujen tavoitteena on, että pitkäaikaisen 
ympärivuorokautisen hoivan piirissä on 8-9 % yli 75-vuotiaista hämeenlinnalaisista. 
Ympärivuorokautista hoivaa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, vaikka se 
muodostuukin vanhainkotihoidosta ja tehostetusta palveluasumisesta. Tehostetussa 
palveluasumisessa asukkaalla on vuokrasopimussuhteinen asunto, johon hän saa 
tarvitsemansa palvelut. Vanhainkotihoiva on laitoshoitoa, johon sisältyy hoiva, 
asuminen sekä muu ylläpito. Tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotihoivan 
henkilöstömitoituksessa ei ole eroja. Hoivayksiköiden fyysisissä puitteissa on eroja, 
osassa yksiköistä on vielä useamman hengen huoneita. Omaisten ja läheisten 
vierailut ja osallistuminen hoivaan on tärkeää asukkaan hyvinvoinnin tukemiseksi ja 
sitä pyritään mahdollisuuksien mukaan tukemaan asukkaan hoivapaikan valinnassa. 

Hämeenlinnassa on edelleen runsaasti ikäihmisten ympärivuorokautisia 
pitkäaikaispaikkoja vaikkakin laitoshoivan määrä on vähentynyt. Pitkäaikaispaikoille 
on siirtynyt viimeisten vuosien aikana enemmän asukkaita kuin sieltä on poistunut. 
Tämän vuoksi pitkäaikaiseen hoivaan siirtymisen kynnystä on tarkennettava. Tämä 
edellyttää, että kotona asumista tukevia toimia tehostetaan ja ennalta ehkäiseviin 
kuntouttaviin toimenpiteisiin panostetaan. Erityisen tärkeää on, että ikäihmisen 
asuinympäristö tukee kotona asumista mahdollisimman pitkään. Esteettömyys ja 
palvelujen läheisyys mahdollistavat arjesta selviytymisen, vaikka toimintakyvyssä 
olisikin vajeita. 

Moniammatillinen työryhmä (SAS) arvioi pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan 
tarpeen ja sopivan hoitopaikan. Viranhaltijapäätöksen tekee kaupungin 
sosiaalityöntekijä, joka on moniammatillisen työryhmän jäsen. 

Hämeenlinnassa on määritelty tehostetun palveluasumisen vähimmäiskriteerit 
raamikilpailutuksen yhteydessä ja palvelusetelin myöntämisen periaatteissa. Kriteerit 
eivät ole täysin yhtenäiset ja niitä on tarpeen yhtenäistää ja tarkentaa. 

Kotihoidossa on käytössä toimintakykymittarit RAI MAPLe ja RAI CPS. Muistin 
osalta asiakkaiden käytännön kotona selviytyminen on niin yksilöllistä, että 
muistipisteissä ei voida asettaa vähimmäisrajaa ympärivuorokautisen hoivan 
tarpeelle. Asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan tarve määritellään aina 
kokonaisarvioinnin perusteella ja käytössä olevat toimintakykymittarit ovat suuntaa 
antavia. 

Asiakkaat on jaettu karkealla tasolla kolmeen ryhmään: fyysisesti huonokuntoiset ja 
monisairaat, karkaileva ja vaelteleva muistisairaat sekä muistisairaat, jotka eivät 
karkaile. 

 

Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoivaan pääsyn vähimmäiskriteerit: 

1. fyysisesti huonokuntoiset ja monisairaat, ei haittaavaa muistiongelmaa  

 asiakas tarvitsee pääsääntöisesti kahden ihmisen apua 
liikkumisessa 



 
 

 
 
 

 RAI-toimintakykymittari: RAI MAPLe vähintään 4 – suuri avuntarve ja 

RAI CPS arvo vähintään 3 eli kognition keskivaikea heikkeneminen. 

Tarvitsee apua kaikissa arjen toiminnoissa: pukeminen, wc-käynnit, 
hygienia, lääkehuolto, ruokailu (ruuan lämmitys, lautaselle 
asettaminen, pilkkominen, syömisessä auttaminen) 

 4-5 kotihoidon käyntiä/vrk, vähintään 80h/kk kotihoidon palveluja. 
Omaiset ja läheiset voivat täydentää omilla käynneillään tai 
ostopalveluilla ja vapaaehtoistyön käynneillä. Jos asiakas asuu 
etäällä palveluista, häntä ohjataan hakeutumaan esim. 
Hämeenlinnan vanhusten asuntosäätiön (HVAS:n) asuntoihin tai 
muutoin lähelle palveluita. 

 omaisten, yritysten ja vapaaehtoistyön palvelumahdollisuudet on 
kartoitettu ja käytössä 

 kuntoutumismahdollisuudet ovat kokeiltu 
 

2. muistisairaat, jotka karkailevat tai vaeltelevat 

 asiakas karkailee ja vaeltelee kodin ulkopuolella eikä sen tuomia 
riskejä voida enää lieventää hoivaan osallistuvien avulla eikä 
teknologisilla apuvälineillä 

 asiakas herättää kohtuuttomasti häiriötä ympäristössä ja aiheuttaa 
vaaratilanteita itselleen tai muille  

 ei ole aikaan eikä paikkaan orientoitunut 

 muistin apuvälineet ovat käytössä/mahdollisuudet selvitetty 

 4-5 kotihoidon käyntiä/vrk, vähintään 80h/kk kotihoidon palveluja. 
Omaiset ja läheiset voivat täydentää omilla käynneillään tai 
ostopalveluilla ja vapaaehtoistyön käynneillä. Jos asiakas asuu 
etäällä palveluista, häntä ohjataan hakeutumaan esim. HVAS:n 
asuntoihin tai muutoin lähelle palveluita. 

 omaisten, yritysten ja vapaaehtoistyön palvelumahdollisuudet on 
kartoitettu ja käytössä 

 kuntoutumismahdollisuudet ovat kokeiltu 
 

3. muistisairaat, jotka eivät karkaile 

 täysin ohjattava arjen toiminnoissa 

 muistin apuvälineet ovat käytössä/mahdollisuudet selvitetty 

 4-5 kotihoidon käyntiä/vrk, vähintään 80h/kk kotihoidon palveluja. 
Omaiset ja läheiset voivat täydentää omilla käynneillään tai 
ostopalveluilla ja vapaaehtoistyön käynneillä. Jos asiakas asuu 
etäällä palveluista, häntä ohjataan hakeutumaan esim HVAS:n 
asuntoihin tai muutoin lähelle palveluita. 

 omaisten, yritysten ja vapaaehtoistyön palvelumahdollisuudet on 
kartoitettu ja käytössä 

 kuntoutumismahdollisuudet ovat kokeiltu 

 

 


