Vanhusten ympärivuorokautiseen asumispalveluun pääsyn
kriteerit
Tehostettuun palveluasumiseen siirtymisen lähtökohtana on, että kaikki kotona asumista
tukevat palvelut on arvioitu ja käytetty. Ympärivuorokautista hoitoa tarjotaan silloin, kun
muut hoitomuodot eivät enää riitä.
Yhteisten kriteerien tarkoituksena on luoda puitteet päätöksentekoprosessille ja sopia
sekä kuvata sijoitusperusteita. Moniammatillinen työryhmä tekee jokaisesta hakijasta
yksilöllisen ja kattavan arvion.
Hakijoiden toimintakykyä mitataan mm. Barthelin indeksillä, Berg, EMS ja Ikinä -testeillä,
muistia kuvaavilla MMSE ja Cerad -testeillä sekä ravitsemustilan arviointi MNA-testillä.
Lisäksi arvioinnissa huomioidaan muita toimintakykyyn vaikuttavia seikkoja, joita ei voida
mitata edellä mainituilla mittareilla. Hoitoneuvotteluissa arviointi tehdään yhteistyössä
hakijan ja hänen läheistensä kanssa.
Hakemus tehostettuun palveluasumiseen käsitellään SAS-työryhmässä. Asiakkaalle
tehdään palvelupäätös, joko myönteinen tai kielteinen olemassa olevien kriteerien
perusteella.
Kriteerien täyttyessä asiakkaalle järjestetään kiireellisyyden mukaan tarpeita vastaava
tehostetun palveluasumisen paikka, kun paikka vapautuu. Mikäli asiakas kieltäytyy kaksi
kertaa tarjotusta paikasta, tulee hänen itse omalla kustannuksellaan hankkia
jatkohoitopaikka.
Palveluhakemuslomakkeita on saatavana mm. vanhuspalvelujen palvelupäälliköltä,
kotiutushoitajalta, kotihoidosta ja kaupungin internet-sivuilta.
SAS-työryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa.

Tehostettu palveluasuminen
Henkilö tarvitsee päivittäisissä toiminnoissa jatkuvasti apua, toimintakyky on merkittävästi
heikentynyt.
Tarvitsee lääketieteellistä, sairaanhoidollista tai muuta hoitotoimenpiteitä vaativaa apua.
Tarvitsee yöhoitoa tai seurantaa.
Mahdollista asua sijoituspaikassa elämän loppuun asti.

Tehostettu palveluasuminen, muistiyksikkö
Henkilöllä on diagnosoitu keskivaikea tai vaikea dementia.
Avuntarve johtuu pääasiassa dementoivasta sairaudesta.
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Tarvitsee jatkuvaa ympärivuorokautista huolenpitoa oman tai muiden turvallisuuden
takaamiseksi.
Taudin kuvassa on runsaasti käytösoireita
Liikkuu itsenäisesti tai apuvälineiden kanssa.
Hyötyy yhteisöllisyydestä.
Mahdollisuus asua sijoituspaikassa elämän loppuun asti.

SAS-työryhmä
Työryhmän yhdyshenkilönä toimii vanhuspalveluiden palvelupäällikkö anna-Liisa Uusitalo,
puhelin 044 787 1327. SAS-työryhmä käsittelee päivitetyt ja allekirjoitetut
palveluhakemukset.
Työryhmän yhteisen näkemyksen perusteella vanhuspalvelujen palvelupäällikkö
valmistelee palvelupäätöksen. Palvelupäätöksen tekee kaupungin viranhaltija,
palvelujohtaja Alli Ruuhilehto, puhelin 050 501 0400
Työryhmään kuuluvat
vanhustyön lääkäri
kotiutushoitaja
vanhuspalvelujen palvelupäällikkö
Punatulkun sairaanhoitaja
Punatulkun fysioterapeutti
Kokouksiin voidaan kutsua myös muita kuin työryhmän jäseniä.
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