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Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten linjan tavoite on täysipainoisen 
elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista. 
Tavoitteena on toimiva, monipuolinen ja joustava palvelujärjestelmä, joka pystyy 
vastaamaan asiakkaiden erilaisiin ja muuttuviin tarpeisiin.  Hoitoketjun toimivuus 
perustuu yhteistyöhön asiakkaiden, omaisten sekä eri palvelulinjojen ja yksityisten 
palveluntuottajien kanssa.  
 
Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin jotka edellyttävät 
muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. Tehostettua palveluasumista, 
jota myös kutsutaan pitkäaikaiseksi hoiva-asumiseksi, järjestetään erityisestä syystä 
apua tai tukea tarvitseville henkilöille ympärivuorokautisesti. Tehostettua 
palveluasumista toteutettaessa on huolehdittava siitä, että henkilön yksityisyyttä ja 
oikeutta osallistumiseen kunnioitetaan ja hän saa tarpeenmukaiset kuntoutus- ja 
terveydenhuollon palvelut.  (SHL 1301/2014, 21 §).   
 
Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoksessa vain, jos se on 
henkilön terveyden tai turvallisuuden kannalta perusteltua. (SHL 1301/2014, 22 §). 
Vanhuspalvelulain mukaan iäkkäiden henkilöiden pitkäaikainen hoito ja huolenpito 
voidaan toteuttaa jatkossa pitkäaikaisena laitoshoitona vain lääketieteellisillä tai 
asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla. Lisäksi edellytetään, että 
palvelujen järjestäjä on selvittänyt ennen laitoshoitopäätöksen tekemistä muut 
palveluiden järjestämismahdollisuudet ja että pitkäaikaista laitoshoitoa koskeva rat-
kaisu tulee perustella. Muutos koskee vanhuspalvelulain (980/2012) kolmea pykälää 
(14 §, 14 a § ja 15 a §), muilta osin laki on voimassa aiemmassa muodossaan. 

Tehostettu palveluasuminen/hoiva-asuminen voi olla pitkäaikaista tai 
lyhytaikaista hoitoa ja hoivaa. Hoiva-asumisessa tuetaan ikääntyneiden hyvää 
elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista riippumatta 
heidän toimintakyvystään. Hoiva-asuminen sisältää asumisen lisäksi sellaiset 
palvelut, jotka ovat asukkaalle välttämättömiä jokapäiväisistä toiminnoista 
suoriutumisen kannalta. Hoiva-asumisen asukkaiden avuntarve on jatkuvaa ja 
edellyttää henkilökunnan läsnäoloa ympäri vuorokauden. Hoiva-asuminen on 
avohoitoa ja verrattavissa kotona asumiseen. 

Hoiva-asumisen asiakkaan terveydentila ja toimintakyky sekä lääketieteelliset 
diagnoosit on selvitetty ja näihin liittyvät tarkemmat tutkimukset ja hoidot on 
tehty. Hoiva-asumisen tarpeessa olevat hakijat eivät muistisairauden tai 
muiden toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi enää selviydy kotona sinne 
järjestettyjen palveluiden turvin. Asukkaiden avuntarve on säännöllistä ja 
toistuvaa siten, että he tarvitsevat jatkuvaa yhtämittaista ympärivuorokautista 
hoivaa, huolenpitoa ja valvontaa. Asukkailla on muistisairaus tai/ja 
sairauksista johtuvia psyykkisiä, sosiaalisia ja/tai turvallisuuteen liittyviä 
ongelmia.   

Palvelun hakeminen 
 
Tehostettuun palveluasumiseen/ hoiva-asumiseen voidaan hakeutua, kun kotona 
asuminen ja selviytyminen eivät ole enää mahdollista maksimaalisten kotihoidon 
palveluiden ja/tai omaishoidon turvin.  Hoiva-asumisen siirtymisen lähtökohtana on, 
että kaikki kotona asumista tukevat palvelut on arvioitu ja käytetty.  
 
Tehostettuun palveluasumiseen hakeutuvan hakijan on asuttava 
perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueella tai hän haluaa muuttaa asukkaaksi Ptky 
Karviaisen alueelle, mutta tarvitsee asuakseen laitoshoitoa, perhehoitoa tai 
asumispalveluja (shl 16 a §). Asiakas voi hakea tämän kunnan sosiaalipalveluja ja 
hoitopaikkaa samoin perustein kuin jos olisi kunnan asukas. Kunnan tulee välittömästi 
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ilmoittaa hakemuksesta ja sen käsiteltäväksi ottamisesta hakijan kotikunnalle. 
Kunnan tulee käsitellä hakemus, arvioida hakijan palvelutarve yhteistyössä tämän 
kotikunnan kanssa ja tehdä asiassa päätös.  
 
Tehostettuun palveluasumiseen voi hakeutua suullisella tai kirjallisella hakemuksella. 
Hakulomake löytyy www.karviainen.fi sivuilta, kohta lomakkeet ja vanhusten 
asumispalveluhakemus. 
http://www.karviainen.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/karviainen/embeds/14
262_Vanhusten_asumispalveluhakemus.pdf 
 
Hakemuksen liitteeksi tarvitaan Ara-asuntohakemus. (ARA asukasvalintaopas 
10.6.2013 ja poikkeaminen varallisuuden määrää koskevasta 
asukasvalintaperusteesta 28.1.2014 Ympäristöministeriö). Suurin osa Ptky Karviaisen 
alueen hoitopaikoista on Ara-tuella rakennettuja.   
 
Lisätietoja: Arviointiyksikkö (09) 4258 2933, ikaihmisten.neuvonta@karviainen.fi 
Hakemus palautetaan:  
Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Yksilöasiat, PL 114 (Asemantie 30), 03101 
Nummela 
 
Palvelutarpeen arviointi 

Hakemuksen saavuttua tehdään asiakkaalle palvelutarpeen arviointi. 
Vanhuspalvelulain mukaisesti kaikilla yli 75-vuotiailla on oikeus palvelutarpeen 
arviointiin seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.           
Palvelutarpeen arviointi tehdään arviointikäynnillä hakijan luokse hänen 
kotiinsa tai hakuhetken hoitopaikkaan. Käynti on asiakkaalle maksuton.  

Arvioinnin yhteydessä selvitetään asiakkaan toimintakykyä ja omatoimista 
selviytymistä sekä kuntoutuksen tarvetta. Arvioinnin apuna käytetään 
toimintakykymittareita ja selvitetään asiakkaan apuvälinetarvetta sekä 
mahdollisesti hänen kotona selviytymistä tukevien asunnonmuutostöiden 
tarvetta. Kotiin annettavat palvelut ovat aina ensisijaisia asumispalveluun 
nähden. Arvioitaessa hakijan asumispalvelujen tarvetta otetaan huomioon 
hoidolliset ja sosiaaliset syyt sekä avohuollon sosiaali- ja terveyspalvelujen 
käyttö. Myös vuodeosastoilla oleville pitkäaikaispotilaille tehdään 
palvelutarpeen arviointi, sekä asumispalveluhakemus. 

Palvelutarpeen arvioinnin ja SAS- työryhmän päätöksenteon tukena ovat 
lääketieteelliset diagnoosit, toimintakykyä mittaavat mittarit kuten esim. Rava 
ja Rai-HC sekä MMSE-testi sekä tarpeen mukaan Cerad-testi. Myös 
mahdollinen Kelan hoitotukipäätös huomioidaan päätöksenteossa.  

Rava on ikäihmisten (65-vuotiaat ja vanhemmat) toimintakyvyn ja avuntarpeen 
mittari. Rava mittauksen  arvon ollessa yli 2,5  se tarkoittaa asiakkaan tarvitsevan 
ympärivuorokautista hoitoa ja avun tarpeen olevan valvottu/tehostettu tai täysin 
autettava.   

Rai-HC on kansainvälinen asiakkaan arviointijärjestelmä, joka antaa tietoa ja 
ohjaa kokonaisvaltaisen hoidon suunnittelua sekä ottaa huomioon 
vanhusasiakkaiden tarpeet, vahvuudet ja omat toiveet. Rai:ssa huomioidaan 
kognitiivisen toimintakyvyn taso (tiedolliset ja psykologiset toiminnot), 
päivittäiset toiminnot sekä hoidon- ja palveluntarpeen suuruus, kuten myös 
kuntoutumisen mahdollisuudet. Kaikille asiakkaille, vuodeostolta ja 
kotihoidosta asumispalveluun hakeutuville, tehdään Rai arviointi. 

http://www.karviainen.fi/
http://www.karviainen.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/karviainen/embeds/14262_Vanhusten_asumispalveluhakemus.pdf
http://www.karviainen.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/karviainen/embeds/14262_Vanhusten_asumispalveluhakemus.pdf
mailto:ikaihmisten.neuvonta@karviainen.fi
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MMSE on lyhyt muistin ja tiedonkäsittelyyn tarkoitettu testi. Kun MMSE 
muistitesti on alle 17, kuvaa se muistin ja omaehtoisen selviytymisen 
merkittävää heikkenemistä ja hakijalla on yleensä vaikea tai keskivaikea 
diagnosoitu dementia.  

Cerad on arviointimenetelmä ikääntyneiden henkilöiden muistihäiriöiden 
tutkimiseksi.  Cerad tehtäväsarjaa käytetään Alzheimer-potilaiden 
kognitiivisten häiriöiden arviointiin ja seurantaan. 

Arviointikäynnin selvitykset kootaan ja kirjataan Pegasos potilastietojärjestelmään. 
Kokonaisvaltaisen arvioinnin kaikki tiedot ovat käytettävissä SAS-ryhmän 
kokouksissa.  
 
Tehostetun palveluasumisen paikan myöntäminen   
  
Moniammatillisen SAS-työryhmän tehtävänä on selvittää ja arvioida jokaisen 
ikääntyneen pitkäaikaisempaa hoitoa tarvitsevan asiakkaan tarkoituksenmukainen 
asumis- tai hoitopaikka sekä hoitomuoto. SAS-työryhmä kokoontuu säännöllisesti. 
SAS-ryhmään kuuluvat; Ikäkeskuspäällikkö (pj) ja hoivakeskuspäällikkö sekä 
sosiaalityöntekijä ja/tai sosiaaliohjaaja (siht.), koti- ja laitoshoidon ylilääkäri tai 
geriatri, kotiutustiimin edustaja, yksikköjen osastonhoitajat ja tarvittaessa 
erityisasiantuntijoita (esim. veteraanineuvoja, toimintaterapeutti). Kokouskutsua 
lähetettäessä määritellään tarkemmin läsnäolijat, joiden ammattitaitoa ja tietoja 
asiakkaasta tarvitaan hakemusten käsittelyyn. 
 
Mikäli hakijalla on palvelutarpeen arvion perusteella tarve hoiva-asumiseen, SAS-
työryhmä tekee päätöksen hakijan sijoittamisesta hoidon, hoivan ja avun tarpeen 
huomioiden tarkoituksenmukaiseen asumispalveluun. SAS-sihteeri tekee 
viranhaltijapäätöksen SAS-työryhmän päätöksen mukaisesti. 
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sekä vaikeavammaisten asumispalvelupaikan 
tarvitsijoiden sijoittumisesta vastaa työikäisten SAS-työryhmä.    
 
Hoiva-asumisen päätös voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. 
Asiakkaan mielipide ja toive huomioidaan päätöstä tehtäessä. Jos asiakas ei pysty itse 
ilmaisemaan mielipidettään, niin asiakkaan tahto selvitetään yhteistyössä hänen 
laillisen edustajansa, omaisensa tai muun läheisen kanssa (sosiaalihuollon asiakkaan 
asema § 8 ja 9). Asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta saada paikkaa nimenomaan 
hänen toivomassaan yksikössä. 
 
Asiakkaalla on oikeus saada hänelle myönnetyt palvelut viimeistään kolmen 
kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Palvelua koskeva hakemus voidaan 
joutua hylkäämään resursseihin liittyvästä syystä vaikka palvelutarpeeseen liittyvät 
edellytykset täyttyisivät. Palvelun tarve on kuitenkin tiedossa ja siihen vastataan 
mahdollisimman pian.  
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Tehostetun palveluasumisen maksut (stm ilmoitus 826/2013) 
 
 
Henkilömäärä  
bruttotulojen 
huomioinnissa 

Tuloraja 
€/kk 

Maksu-
prosentti Selite 

1 576,00 40 % Yksin asuva 

2 1063,00 27 % 

Molemmat 
puolisot asuvat 
samassa 
osoitteessa 
palvelutalossa ja  
toinen tai 
molemmat 
saavat 
asumispalvelua. 

2 1063,00 20 % 

Pariskunnan 
yhteiseen kotiin 
jää asumaan 
pienempituloinen 
puoliso. 

Kuukausimaksu on maksu ympärivuorokautisen tehostetun asumispalvelun eli 
tehostetun palveluasumisen hoidosta ja hoivasta sekä tarvittavista tukipalveluista. 
Kuukausimaksuun ei kuulu huoneen vuokra eikä ateriamaksut. Kuukausimaksu 
peritään SAS-ryhmän sijoittamilta asiakkailta Karviaisen omissa yksiköissä ja 
ostopalveluna ostettavista paikoissa. Kaikilla asiakkailla on hoito- ja 
palvelusuunnitelma, jossa on määritelty myönnetty palvelu.  
 
Yhden henkilön maksu on 40 % niistä kuukausittaisista bruttotuloista, jotka ylittävät 
576 €. Jos kotona asuu pienempituloinen puoliso, maksuna peritään 20 % niistä 
yhteenlasketuista kuukausittaisista tuloista, jotka ylittävät 1063 €.  
 
Kuitenkin korkein tehostetun asumispalvelun mahdollinen kuukausimaksu on enintään 
palvelun tuottamisesta tai ostamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Tämä 
veloitus peritään asiakkaalta aina myös silloin, kun häneltä ei saada tulotietoja.  
 
Asiakasmaksulain 11 § mukaan kotihoidon ja palveluasumisen kuukausimaksua 
voidaan alentaa tai jättää perimättä mikäli toimeentuloedellytykset huomioon ottaen 
siihen on syytä. Maksujen alentamisessa noudatetaan Karviaisen 
kuntayhtymähallituksen hyväksymää (KYH 15.9.2009 § 80, 24.1.2012 § 3) 
soveltamisohjetta. Maksualennuslomake löytyy www.karviainen.fi kohta lomakkeet / 
kotihoidon ja asumispalvelun asiakasmaksujen alennushakemus.  
http://www.karviainen.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/karviainen/embeds/14
240_Alennushakemus.pdf 
Asumispalvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi (esim. loma tai matka), ei 
kuukausimaksua peritä viittä päivää ylittävältä ajalta kuukaudessa.  Kun asiakas on 
hoidossa toisessa terveydenhuollon yksikössä, ei asumispalvelun asiakasmaksua 
peritä.  Asiakas maksaa kuitenkin vuokran myös poissaoloajalta.  

 
 
 
 

http://karviainen.tjhosting.com/kokous/201286-5.HTM
http://www.karviainen.fi/
http://www.karviainen.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/karviainen/embeds/14240_Alennushakemus.pdf
http://www.karviainen.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/karviainen/embeds/14240_Alennushakemus.pdf
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Palveluntuottajat  
 
Ptky Karviainen on kilpailuttanut tehostetun palveluasumisen eli vanhusten hoiva-
asumisen hankinnan 2014. Puitesopimus on tehty kilpailutuksen perusteella valittujen 
tuottajien kanssa. Sopimus on voimassa 2015 -2019, jonka jälkeen on mahdollisuus 2 
vuoden optioon. Mikäli aiemmin valittu tuottaja ei tullut valituksi hankintakierroksella 
asukkaan asumisen ja hoidon jatkuvuus varmistetaan eikä hänen tarvitse muuttaa 
pois asumispalveluyksiköstä. Uudet sijoitukset tehdään puitesopimusten mukaisesti.   
 
Asukkaat saavat yksilöllisen ympärivuorokautisen hoito- ja palvelusuunnitelman 
mukaisen ohjauksen, tuen, hoivan ja muut palvelut, kuten ravitsemuspalvelut ja 
kodinhoidolliset palvelut asumispalveluyksiköstä. Tavoitteena on asukkaiden 
toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen.  
  
Palveluntuottaja on määritellyt asumispalveluyksikön toimintaa ohjaavat arvot ja 
toimita ajatuksen tukemaan hyvä palvelun tuottamista. Koko yksikön henkilöstö on 
sitoutunut arvoihin ja toiminta-ajatukseen ja ne ovat kaikkien asukkaiden ja heidän 
omaistensa tiedossa ja nähtävillä. Toiminta-ajatus perustuu asukkaan voimavarojen 
tunnistamiseen toimintakyvyn edistämiseen ja tukemiseen. Toiminta-ajatuksessa 
huomioidaan asukkaan läheisten mahdollisuus osallistua asukkaan elämään.  
 
Hoiva-asuminen tuotetaan tai ostetaan yleensä Karviaisen alueelta.  
Suurin osa taloista on ns. Ara-taloja. Karviaisen www-sivuilta 
(http://www.karviainen.fi/ikaihmisten_palvelut/asumispalvelut) löytyy linkit 
asumispalveluyksiköihin, joista Karviainen ostaa vanhusten asumispalveluja. 

http://www.karviainen.fi/ikaihmisten_palvelut/asumispalvelut

