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IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN MYÖNTÄMISPERUSTEET 
1.8.2020 ALKAEN 

 

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoivan tavoitteena on tukea asiakkaan kotona asumista. 
Tavoitteena on arvioida ja vahvistaa ikäihmisen toimintakykyä ja voimavaroja erityisesti kotona 
asumisen ja omaishoitajan tai läheisen jaksamisen tukemiseksi sekä kotiuttamiseen liittyvissä 
tilanteissa. Tavoitteena on siirtää pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan tarvetta. Lyhytaikainen 
hoito sisältää asiakkaan kuntoutuksen, arvioinnin, ympärivuorokautisen hoivana ja hoidon. 
Lyhytaikaishoito on tavoitteellista kuntouttamista sekä arviointia moniammatillisesti.  

 

1. PERUSTEET MYÖNTÄMISELLE  
 

 

Lyhytaikaisen hoivan tarve määritellään aina yksilöllisen palvelutarpeen kokonaisarvioinnin 
perusteella. Kokonaisarvioinnissa huomioidaan myös asiakkaan sosiaalinen verkosto, omaisten ja 
läheisten mahdollisuudet osallistua hoitoon ja huolenpitoon, asunto-olosuhteet sekä 
omarahoitteiset palvelut. 

 

1.1. Lyhytaikaisen hoivan tarve on kertaluonteista (tilapäistä)  
 
o Kotiutumistilanteet, asiakas kotiutuu esim. sairaalasta.  
o Asiakkaan toimintakyky on tilapäisesti laskenut. Asiakkaalla ei ole sairaalahoidon 

tarvetta, mutta asiakas ei selviydy kotona tukipalvelujen tai kotihoidon turvin. 
o Omaishoidettavan omaishoitaja on sairastunut tai kuollut 

 
 

1.2. Lyhytaikaishoivan tarve on säännöllistä 
 
o Ensisijaisesti säännöllinen lyhytaikaishoiva on tarkoitettu omaishoidettavalle 

omaishoitajan vapaapäivien ajaksi, omaishoitaja on oikeutettu omaishoidon 
lakisääteisiin vapaisiin.  

o Voidaan myöntää myös omaishoitoa tukevana palveluna 
o Myös läheishoitajalla on mahdollisuus omaishoitajan vapaisiin. Läheishoitajalla 

tarkoitetaan omaishoitajaa, joka on oikeutettu omaishoidon tukeen, mutta ei 
halua sitä. 
 

1.3.  Kuntouttava arviointijakso  

o Kuntouttava arviointijakso on tarkoitettu asiakkaille, joiden kohdalla on tarve 
arvioida asiakkaan kotona asumisen mahdollisuutta, palveluntarvetta ja 
tarpeenmukaiseen palveluun ohjautumista.  

o Jakson kesto on kolme viikkoa. 
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2. MYÖNTÄMISPROSESSI 
 

Lyhytaikasihoivasta tehdään aina viranhaltijapäätös, joka pohjautuu palvelutarpeen arviointiin. 
Päätös sisältää perustelut. 

 

2.1.  Kertaluonteinen (tilapäinen) lyhytaikaishoiva 

- Kertaluonteinen (tilapäinen) lyhytaikaishoiva on aina määräaikainen. Myöntämispäätöksen 
edellytyksenä on, että asiakas siirtyy osoitetulle tilapäisen lyhytaikaishoivan paikalle.   

- Lyhytaikaishoivayksikkö arvioi asiakkaan lyhytaikaishoivan tarvetta jakson edetessä aina 
kerran viikossa.  
 
 

2.2. Säännöllinen lyhytaikaishoiva 

 
- Omaishoidon asiakkaalle voidaan myöntää säännöllistä lyhytaikaishoivaa omaishoitoa 

tukevana palveluna vapaapäivien lisäksi. Säännöllisen lyhytaikaishoivan asiakkaalle 
asiakasohjausyksikkö tekee omaishoitoa tukevan palvelun arvioinnin vähintään kerran 
vuodessa.  Lisäksi säännöllisen lyhytaikaishoivan asiakkaalle, joka on kotihoidon asiakas, 
kotihoito tekee vähintään puolivuosittain RAI HC arvioinnin.  Jos asiakkaan palveluntarve 
muuttuu, lyhytaikaishoivan tarve arvioidaan uudestaan asiakasohjausyksikössä.  
 

- Säännöllisessä lyhytaikaishoivan paikan järjestämisessä otetaan huomioon asiakkaan toiveet 
lyhytaikaishoivayksiköstä, mutta asiakkaalla ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta saada 
paikkaa nimenomaan hänen toivomastaan yksiköstä. 
 

- Jaksovaraus on sitova ja peruutukset tulee tehdä kolme päivää ennen alkavaa 
lyhytaikaishoivajaksoa.  
 

- Myönteinen päätös voidaan purkaa, jos asiakkaan toimintakyvyssä ja arjessa selviytymisessä 
tapahtuu muutos, eikä hänen palvelutarpeensa enää täytä lyhytaikaisen hoivan 
myöntämisen perusteita. hoivapaikan käyttämättä jättäminen toistuvasti ilman painavaa 
syytä voi olla päätöksen purkamisen peruste.  Säännöllisen lyhytaikaishoivan päätös voi olla 
myös määräaikainen.  
 

2.3. Kuntouttava arviointijakso  

-      Kuntouttavalle arviointijaksolle ohjaudutaan SAS-palveluohjaajan kautta.  

-       Kuntouttavat arviointijaksot toteutetaan pääsääntöisesti Uppsalankaaren Lyhdyssä.  

 


