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Tavoitteena on lisätä terveitä, toimintakykyisiä ja aktiivisia vuosia ikäihmisten elämään 
mahdollisimman paljon sekä tarjota ikäihmisille tukea, neuvontaa, kuntoutusta ja tarvittavia 
palveluita heidän elämäntilanteissa tarvittavalla tavalla. Tavoitteita kohti pyritään sillä, että 
vastuuta jaetaan eri tahoille 

A Kansalaisella itsellään on oma vastuu omasta elämästään. Ikäihmisten oma vaikutusmahdollisuus 
omaan elämäänsä liittyviin päätöksiin kulkee mukana koko prosessin ajan. Se tarkoittaa sitä, että 
ikäihminen itse päättää mitä omalta elämältään haluaa, miten haluan elää ja toimia, mitä tavoittelee 
elämässään. Palveluiden piirissä ikäihminen itse on vaikuttamassa oman elämäänsä liittyvien palveluiden 
tavoitteisiin, suunnitteluun, sisältöön ja toteutumistapaan.

B Kunnalle jää vahva hyvinvoinnin edistämisen vastuu alueen ja alueen asukkaiden terveyden ja 
toimintakyvyn edistämisestä. Tarkoittaa ympäristön, rakenteiden ja toiminnan suunnittelua siten, että se 
tukee asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Tämä tarkoittaa laajaa yhteistyön rakentamista ja yhteistä 
toimijuutta eri tahojen kanssa. Tavoitteena on tukea asukkaiden omaa osallisuutta ja mahdollisuutta 
vaikuttaa.

C Maakunnan vastuu järjestää palveluita niihin tilanteisiin, kun maakunnan asukkaat niitä 
tarvitsevat. Palveluiden järjestämisessä korostuu ennaltaehkäisy, asiakkaan omaan vaikutusmahdollisuus 
ja valinnanvapaus sekä palveluiden oikea-aikaisuus, kustannustehokkuus ja vaikuttavuus



▪ Ikäihmisen asiakas- ja palveluohjaus järjestetään ns. KAAPO-mallin mukaisesti. Tässä keskeisiä 
periaatteita asiakkaan kannalta ovat matala kynnys, ympärivuorokautinen saavutettavuus, yhteydenoton 
helppous sekä palvelun yhdenvertaisuus 

▪ Asiakkaan palvelutarve selvitetään kokonaisvaltaisesti yhteistyössä asiakkaan itsensä, hänen 
haluamiensa läheisten ja asiakasohjauksen moniammatillisen tiimin kanssa

▪ Asiakkaalle järjestetään palveluita kunnan, järjestöjen ja palvelutuottajien toimesta. Asiakkaalle palvelut 
tarjotaan oikea-aikaisesti. Se tarkoittaa asiakkaan palvelupolun kulkemista kevyemmistä 
palveluvaihtoehdoista kohti raskaampia palveluita.

▪ Asiakkaille järjestetään yleistä neuvontaa ja ohjausta, asiakasohjausta sekä palveluohjausta. Neuvontaa 
ja ohjausta on saatavissa ympärivuorokautisesti sekä monikanavaisesti (esim. sähköiset 
yhteydenottokanavat, puhelimella, kasvokkain), Kaikessa ohjauksessa huomioidaan tulkkauksen ja 
selkokielen tarve.

▪ Asiakas- ja palveluohjaus ovat keskitettyä maakunnan järjestämää toimintaa ja asiakasohjaus on 
eriytetty palvelutuotannosta. Asiakasohjaajat toimivat maakunnan palveluksessa ja se on sidottu 
asiakkuuteen. Asiakasohjaajat toimivat objektiivisesti palveluntuottajista riippumattomasti. Maakunnalla 
on laadittu eri palveluihin yhteiset myöntämiskriteerit, joiden perusteella asiakasohjaajat myöntävät 
palveluita ja laativat asiakkaalle asiakassuuunnitelmia.



Hyvinvointi on subjektiivinen kokemus. Hyvinvoinnin edistäminen on hyvän elämän tukemista ja 
edistämistä.

▪ yksilötason hyvinvointi(terveys, riittävä talous, sujuva arki, läheiset)

• yhteisötason hyvinvointi (rakenteellinen ympäristö, palvelujärjestelmä, osallistumismahdollisuudet) 

Hyvinvointi pitää sisällään aluekehittämisen, elinkeinotoiminnan, rakenteellisen sosiaalityön, terveyden, 
työllisyyden, liikunnan ja kulttuurin edistämisen, maakunnallisen identiteetin vahvistamisen, 
elinympäristön ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtimisen, ympäristöterveyden edistämisen ja 
turvallisuuden edistämisen.

Maakunnan tehtävä on huolehtia, että maakunta ja sen tärkeät sidosryhmät (järjestöt, seurakunnat) ja  
palveluntuottajat ovat yhdessä huolehtimassa ja kehittämässä maakunnan hyvinvointiin liittyviä asioita. 
Järjestöillä on keskeinen rooli hyvinvoinnin edistäjänä sekä yksilö- että yhteisötasolla.

Hyvinvointiohjelmien laatiminen yhteistyössä (alueellinen hyvinvointikertomus, voimaa vanhuuteen 
ohjelma, maakunnan strategiatyö). Yhteistyötä rakennetaan kumppanuuspöytien, järjestötoiminnan ja 
vapaaehtoistyön koordinoinnin avulla sekä palvelutuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin sisällytetään 
velvollisuuden ja mahdollisuudet tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Järjestöillä luodaan mahdollisuus 
esitellä toimintaansa mm. sähköisissä alustalla. Maakunta tarjoaa järjestöille asiantuntija apua. Järjestöt 
voivat toimia myös palvelutuottajina.



Ennaltaehkäisevä toiminta on osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä matalankynnyksen palvelua tai toimintaa. 
Lähtökohtana on, että iäkkäällä ihmisellä pitää iästä ja toimintakyvystä riippumatta olla mahdollisuus elää omanlaistaan 
hyvää elämää omissa yhteisöissään. Tavoitteena on ehkäistä tai siirtää raskaampiin palveluihin joutumista.

Toiminnassa huomioidaan ja ennakoidaan saatavan tiedon avulla ikärakenteen kehittymisen ennustetta, suuria 
palvelutarpeiden aiheuttajia, väestön taloudellisen tilanteen kehittymistä, asuinolojen ja elinympäristön turvallisuutta ja 
esteettömyyttä sekä väestön kielellisiä tarpeita ja kulttuurisia eroavaisuuksia. 

Ennaltaehkäisevä työtä on

▪ neuvonta ja kohdennetut toimenpiteet riskiryhmille (kaatumisten ehkäisy, ravitsemusneuvonta, tasapaino-ongelmat, 
muistisairauksien ja aivoterveyden edistäminen, yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy) 

▪ terveys- ja hyvinvointitarkastukset sovituille ikä- ja riskiryhmille

▪ hyvinvointia tukevat kotikäynnit

▪ matalan kynnyksen palvelut, tukipalvelut ja erilaiset tapahtumat (liikuntatapahtumat, ryhmätoiminta, päivätoiminta, 
ateriapalvelut)

▪ palveluiden piirissä olevien asiakkaiden omaehtoisen toiminnan tukeminen, itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
sekä kuntoutumisen tukeminen 



▪ Sote-keskus = sosiaali- ja terveyskeskus

▪ Sote-keskuksessa tarjotaan sosiaali- ja terveyspalveluita ja se on verrattavissa nykyiseen 
terveyskeskukseen. Maakunnan tavoitteena on, että SOTE-keskuksissa olisi tarjolla terveyspalveluiden 
ohella entistä enemmän yleistä neuvontaa ja ohjausta sekä sosiaalipalveluita. Sote-keskuksiin pyritään 
kokoamaan myös kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden tarjoamia kansalaisten hyvinvointiin ja 
terveyteen liittyviä palveluita ja toimintoja

▪ asukkaalla on oikeus valita oma sote-keskus ja jos asukas ei itse tee valintaa, hänet ohjataan lähimpään 
sote-keskukseen

▪ Sote-keskuksessa tuotetaan suoran valinnan avoterveyspalveluita, jotka eivät edellytä 
sairaalaympäristössä tapahtuvia tutkimuksia tai vastaanottoa. Sote-keskukset tarjoavat myös 
vastaanottotoimintaa, joissa on toiminnan volyymi on kohtaisen suuri (esim. tähystys). Maakunta asettaa 
Sote-keskuksille hyväksymiskriteerit ja valitsee hyväksytyt palvleutuottajat. Sote-keskus toimintaa 
tuotetaan maakunnan omana toimintana yksityisten ohella. Sote-keskus saa kapitaatiokorvauksen
jokaisesta asiakkaasta, joka on valinnut kyseisen Sote-keskuksen.



1. YLEINEN OHJAUS JA NEUVONTA

▪ Maakunta tarjoaa asukkaille järjestämiinsä tehtäviin ja palveluihin liittyvää yleistä ohjausta ja neuvontaa siten, että palvelua on saatavilla 
monikanavaisesti kaikkina vuorokauden aikoina. Palveluita on saatavilla sähköisesti, puhelimella tai kasvokkain. Kaikkiin maakunnan 
järjestämisvastuussa oleviin palveluihin saa yleistä ohjausta ja neuvontaa samasta puhelinnumerosta tai sähköisestä asiointipalvelusta

▪ Yleinen neuvonta ja ohjaus ei vaadi asiakkaan tunnistautumista eikä siitä muodostu automaattisesti asiakkuutta. Neuvontaa ja ohjausta 
tarjotaan matalankynnyksen palveluna, mm. SOTE-keskuksissa

2. ASIAKASOHJAUS

▪ Asiakasohjausta tarjotaan tarpeen mukaan kaikissa maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvissa palvelukokonaisuuksissa

▪ Asiakasohjauksen tehtävänä on varmistaa, että asiakas saa oikeaa palvelua oikeasta paikasta. Asiakasohjaus järjestetään monikanavaisesti 
ja lähellä asiakasta. Paljon palvelua tarvitseville asiakkaille nimetään henkilökohtainen vastuuhenkilö ja tarvittaessa heille tehdään 
monialainen palvelutarpeen arviointi. Sote-keskuksen asiakasohjauksen tehtävät ja vastuut määritellään tuottajien sääntökirjoissa ja 
tuottajille tehtävissä hankintasopimuksissa

3. PALVELUOHJAUS

▪ Asiakas- ja palveluohjaus on maakunnan monialaista toimintaa. Palveluohjausta kohdistetaan henkilöille, joilla on useita maakunnan 
järjestämisvastuulle kuuluvia palveluita. Palveluohjauksen avulla yhteensovitetaan eri palveluita ja varmistetaan asiakkaan 
palvelukokonaisuuden tarkoituksen mukainen eteneminen ja vastuunjako eri palveluissa. Asiakkaalla on nimetty palveluohjaaja, joka 
kulkee hänen rinnallaan. 

▪ Asiakkaalle tehdään kokonaisvaltainen palvelutarpeen arviointi, joka toteutetaan yhdenmukaisesti koko maakunnan alueella ja sitä
hyödynnetään asiakassuunnitelman laadinnassa. Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään hyödyksi erilaisia toimintakyvyn mittareita ja 
arviointimenetelmiä ja palvelutarpeen arviointi tehdään tarvittaessa moniammatillisesti

▪ Asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta sähköiseen asiointiin vuoden jokaisena päivänä ympärivuorokautisesti ja asiakasohjauksen
puhelinpalvelu toteutuu päivittäin klo 8-18 välisenä aikana. Palvelutarpeen arviointi käynnistyy 7 arkipäivän sisällä yhteydenotosta ja 
toteutuu kotikäyntinä. Asiakasohjaus ja palvelutarpeen selvittäminen ovat asiakkaalle maksuttomia. 



▪ Asiakassuunnitelma laaditaan asiakkaalle silloin, kun hän on

→ Suoran valinnan palveluissa (Esim. sote-keskuksen tarjoamat terveyspalvelut), asiakasohjaaja Sote-keskuksesta

→ Käyttää asiakassetelillä myönnettäviä palveluita (esim. kotihoidon palvelut, asumispalvelut), asiakasohjaaja 
liikelaitoksesta

▪ Asiakassuunnitelma on yhteenveto asiakkaalle annettavista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, niihin asetetuista 
tavoitteista, tehtävistä toimenpiteistä sekä yhteistyöstä. Asiakas itse on osallisena asiakassuunnitelman laadinnassa. 
Asiakkaalla voi olla useita suunnitelmia, jotka kootaan yhteen asiakassuunnitelmassa. Asiakassuunnitelma ei luo 
asiakkaalle oikeutta palveluihin vaan niitä myönnettäessä asiakkaalle tehdään palvelupäätös ja suunnitelma 
palveluiden toteuttamisesta. Asiakassuunnitelmaa tehtäessä on huomioitava selkokielisyys, kieleen ja tulkkaukseen 
liittyvät erityistarpeet sekä kulttuuriset perusoikeudet

▪ Päätös palveluista perustuu asiakkaalle tehtyyn palvelutarpeen arviointiin, asiakkaalle laadittuun 
asiakassuunnitelmaan ja maakunnan asettamiin palveluiden myöntämiskriteereihin. 

▪ Palveluita voidaan tuottaa suoranvalinnan palveluina, asiakassetelillä tai henkilökohtaisen budjetin avulla.

▪ Asiakasseteli on asiakkaalle myönnettävä rahanarvoinen seteli/päätös, jolla asiakas hankkii palvelun valitsemaltaan 
palveluntuottajalta, esim. kotihoidon palvelut, asumispalvelut

▪ Henkilökohtainen budjetti tehdään palveluita tarvitsevalle, jonka tuen ja avun tarve on pitkäaikaista, jatkuvaa ja laaja-
alaista. Asiakas pystyy itse tai tuettuna suunnittelemaan oman palvelukokonaisuutensa.



Ensisijaisena tavoitteena on ylläpitää ja parantaa kokonaisvaltaista toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista päivittäisistä
toiminnoista sekä estää syrjäytymistä ja edistää osallisuutta.

1. Ikäihmisille suunnattu kuntouttava päivätoiminta

▪ Tarjoaa kuntouttavaa toimintaa, vuorovaikutusmahdollisuuksia sekä hoivaa ja tukipalveluita (ateria, hygieniapalvelut)

▪ Toiminnan tarkoituksena on edistää asiakkaan toimintakykyä, kotona selviytymistä sekä omaisten jaksamista. 
Päivätoiminta on ehkäisevää, hyvinvointia ja kuntoutumista sekä kotihoitoa tukevaa toimintaa 

▪ Päivätoiminnan palvelut tuotetaan asiakassetelillä ja asiakas voi valita itse palvelutuottajan (palvelutuottajat, järjestöt, 
maakunta ja muut palvelutuottajat). Ppäivätoimintaa tuotetaan lähellä asiakasta 

2. Kuntoutus mielenterveys- ja päihdepalveluissa

▪ Mt- ja päihdekuntoutus kuuluu myös ikäihmisille 

3. Lääkinnällinen kuntoutus

▪ kuntoutujan fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä parantavia toimenpiteitä, jotka on käynnistetty lääketieteellisten 
tutkimusten pohjalta. Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuu kuuluu maakunnalle, silloin kun se ei kuulu Kelalle, 
vakuutuslaitoksille tai valtionkonttorille. Kuntoutussuunnitelma on osa asiakkaan asiakassuunnitelmaa ja lääkinnällisen 
kuntoutuksen päätökset ovat osa hoitopäätöksiä

▪ Lääkinnällisen kuntoutuksen sisältöjä ovat: kuntoutusneuvonta ja ohjaus, kuntoutustarpeen arviointi, apuvälineet, 
sopeutumisvalmennus, laitos- ja tai avokuntoutus. 



Kotikuntoutus on ikääntyvän asiakkaan kotiympäristössä tapahtuvaa moniammatillista kuntoutusta. Se on pääasiassa suunnattu kotihoidon uusille tai 
olemassa oleville asiakkaille, joiden toimintakyky on heikentynyt

▪ toimintaterapeutti fysioterapeutti yhdessä kotihoidon ammattilaisten kanssa. 

▪ määräaikaista, jonka alkaessa tehdään alkuarviointi ja asettaan kuntoutumisen tavoitteet, joiden toteutumista seurataan kuntoutumisjakson aikana. 
Kotihoidon kuntouttava arviointijakso määritellään kotihoidon palveluiden yhteydessä. Kotikuntoutus on maksullista ja se toteutetaan asiakassetelillä.

Kuntoutus osastolla 

▪ maakunnassa järjestetään kuntoutusta lähisairaaloiden kuntoutusosastoilla seKä sairaala Novassa. Kuntoutusjakso voidaan toteuttaa esim. 
lonkkamurtuma ja aivoinfarktin sairastaneille. Sairaaloiden kuntoutus aloitetaan mahdollisimman varhain osana asiakkaan hoitoa.

Geriatrinen kuntoutus on ikääntyneeseen väestön kohdistunutta toimintaa

▪ ennaltaehkäisevää tai lääkinnällistä kuntoutusta, esim. kaatumisten ehkäisy, ravitsemus- ja elämäntapaohjaus, liikunnalliset ryhmät, akuuttien ja 
kroonisten sairauksien ryhmät. Erityispalvelut järjestetään sairaala Novassa. Geriatrinen kuntoutus on maksullista toimintaa.

Veteraanikuntoutus

▪ sotainvalideilla ja rintamatehtävissä olleilla miehillä ja naisilla on oikeus saada valtion varoin kotiin vietäviä palveluita, kuntoutusta, hammashuoltoa ja 
erilaisia etuuksia. 

▪ laitoskuntoutuksena tai päivä-, koti-, ja avokuntoutuksena. 

▪ Oikeus kuntoutukseen on vuosittain ja ne ovat asiakkaalle maksuttomia palveluita. Palvelut tuotetaan asiakassetelillä. 

Apuvälinepalvelut SOTE-keskuksissa, saavutettavissa n. tunnin päässä kotoa.

▪ henkilökohtaisia tai kierrätettäviä ja niiden saanti perustuu yksilölliseen arviointiin. 

▪ opastus apuvälineiden käyttöön 

▪ suoran valinnan maksuttomia palveluita. Apuvälineiden hankinta, niiden huolto ja kunnossapito tuotetaan maakunnan ei-valinnanvapauspalveluja 
tuottavan liikelaitoksen toimesta.



▪ Omaishoidolla tarkoitetaan ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon 
järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoitoon liittyy palvelutarpeen 
arviointi ja asiakassuunnitelman laadinta → toteutetaan maakunnan liikelaitoksen toimesta

▪ Omaishoidon tuki muodostuu palveluista hoidettavalle, hoitopalkkiosta, vapaista ja omaishoitajan 
hoitotehtävää tukevista palveluista (terveys- ja hyvinvointitarkastukset, omaishoitajille järjestettävä 
koulutus)

▪ Omaishoidosta tehdään omaishoitosopimus maakunnan kanssa ja se on määrärahasidonnainen etuus

▪ Omaishoidettavalle tehdään palvelutarpeen arviointi ja sitä myönnetään kriteereiden perusteella

▪ Omaishoitajien vapaapäivät toteutetaan kotiin tarjottavilla sijaispalveluilla tai lyhytaikaishoidolla 
vuorohoitopaikassa tai perhehoidossa, niin että valtaosalle paikka järjestyy enimmillään n. 45 minuutin 
päästä kotoaan. Nämä palvelut tuotetaan asiakassetelillä. Omaishoidettaville annettavista palveluista 
peritään maakunnan määrittelemä maksu. 



▪ Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan kotona asumista tukevia, kotiin järjestettäviä sosiaali- ja terveyspalveluita. 
Kotihoidon palvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia ensisijaisia palveluita kaikille asiakasryhmille. Kotihoito sisältää 
yksilöllisen tarpeen mukaisesti apua, hoivaa, hoitoa ja kuntoutusta sekä ohjausta. Sen tavoitteena on tukea 
moniammatillisesti asiakkaan omia voimavaroja ja toimintakykyä. Maakunnan tavoitteena on, että 93 % maakunnan yli 
75-vuotiaista asuu kotona v. 2025.

▪ Kotihoito on kotipalvelun, tukipalveluiden, kotisairaanhoidon ja kuntoutuksen sekä lyhytaikaisen vuorohoidon ja 
kotihoidolla tuetun asumisen muodostama kokonaisuus. Sitä voidaan toteuttaa lyhytaikaisesti, tilapäisesti tai 
pitkäaikaisesti.

▪ Kotihoidon palveluita myönnetään palvelutarpeen arvioinnin ja maakunnan asettamien myöntämiskriteereiden 
perusteella maakunnan liikelaitoksen asiakasohjauksen toimesta. Kotihoito aloitetaan kuntouttavalla arviointijaksolla, 
joka toteutetaan osana palvelutarpeen selvittämistä. Arviointijakson tavoitteena on tukea asiakasta itsenäiseen 
selviytymiseen ja omatoimiseen suoriutumiseen.

▪ Kotihoidon palvelut toteutetaan sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden kotikäynteinä tai etäkäynteinä teknologiaa 
hyödyntäen. 

▪ Käynnit toteutetaan asiakassuunnitelman mukaisesti. Asiakkaan toimintakyvyn muutokseen reagoidaan sen muuttuessa 
(tehostettu kotikuntoutus). Palvelu tuotetaan asiakassetelillä ja asiakkaalla on oikeus valita palvelutuottaja. Kaikille 
palvelutuottajalle maksetaan sama korvaus, jonka maakunta on päättänyt. 

▪ Kotihoidon palveluja tarjotaan koko maakunnan alueella ja niitä on saatavissa ympärivuorokautisesti. 

▪ Kotihoidon palveluista peritään tulosidonnaiset ja palvelujen käyttöön perustuvat asiakasmaksut maakunnan toimesta 
palveluntuottajasta riippumatta. 



1. PERHEHOITO

▪ Perhehoito on hoidon, kasvatuksen tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan 
yksityiskodissa tai hoidettavan kotona toimeksiantosuhteella. Sitä voidaan järjestää lyhyt- tai pitkäaikaisesti. 

▪ Perhehoitoa järjestetään koko maakunnan alueella, mutta sen saatavuuteen ja saavutettavuuteen vaikuttaa 
perhehoitajien määrä ja perhehoitokotien sijainti

▪ Perhehoitoa myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella liikelaitoksen toimesta. Asiakkaille laaditaan 
asiakassuunnitelma. Asiakkailta peritään maakunnan vahvistama asiakasmaksun mukainen vuokra, ateriamaksu sekä 
ylläpitomaksu. Lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään asiakamaksu. 

▪ Perhehoito on ensisijainen vaihtoehto omaishoidon vapaiden toteutuksessa

2. LYHYTAIKAISHOITO

▪ Lyhytaikaishoidon avulla tuetaan omaishoitajuutta ja ikäihmisten kotona selviytymistä. Lyhytaikaishoito on 
tavoitteellista ja toimintakykyä ylläpitävää ja vahvistavaa hoitoa. Lyhytaikaishoitona voidaan toteuttaa arviointijaksoja, 
kuntouttavia lyhytaikaishoitojaksoja, omaishoidon lomitusta sekä satunnaisia kriisihoidon tai paikkaa odottavien 
hoitojaksoja. 

▪ Lyhytaikaishoitoa voidaan toteuttaa asumispalveluiden yksiköissä. Siitä peritään vuorokausikohtainen asiakasmaksu. 



3. ASUMISPALVELU

▪ Asumispalvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaista vuokrasopimukseen perustuvaa palvelua, jossa asukas saa ei 
ympärivuorokautista tai ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa sekä apua selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoista.

▪ Asumispalveluun sisältyy  asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, tarvittavat 
tukipalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Yksikössä järjestetään virkistystoimintaa ja ulkoilua.

▪ Asumispalveluyksiköissä asukkaan on käytössään oma, kodinomainen huone tai huoneisto. Asukas voi sisustaa asunnon omaksi kodikseen 
ja ympäristö tukee asukkaan omaa toimintakykyä ja osallisuutta. Asumispalvelua järjestetään tarvittaessa myös puolisolle. Yksiköissä on 
mahdollisuus yksityisyyteen ja yhteisölliseen toimintaan ja palvelut toteutetaan asumispalveluyksikön henkilöstön toimesta. 

▪ Maakunta määrittää asumispalveluiden myöntämiskriteerit ja palvelu myönnetään asiakassetelillä enintään tunnin ajomatkan päässä 
asiakkaan kotoa. Asiakkaalla on oikeus valita palvelutuottaja. Maakunta määrittää yksiköille vaadittavat toimintaedellytykset ja hyväksyy 
yksiköt palvelutuottajiksi, esim. omavalvontasuunnitelma, laadunvalvontaan liittyvät vaateet, henkilöstömitoitukset yms.

▪ Tavoitteena on, että maakunnan yli 75-vuotiaista n. 8 % asuisi ympärivuorokautista asumispalveluissa

4. LAITOSHOITO

▪ Sosiaalihuoltolain mukaista pitkäaikaista laitoshoitoa voidaan myöntää vain erityisen painavien lääketieteellisien tai turvallisuuteen 
liittyvien syiden perusteella. Niitä voi olla esim. vaikeat hoitotoimenpiteet, usein toistuvat lääketieteelliset hoidot tai erityisosaamista 
vaativa hoito. Laitoshoidossa toteutetaan asiakkaan kokonaisvaltaista hoitoa. 

▪ Laitoshoitoa järjestetään vai muutamissa paikoissa maakunnan alueella. Palveluista peritään maakunnan vahvistama asiakasmaksu. 
Palveluja tuottaa ei valinnanvapauden piirissä oleva maakunnan liikelaitos. 



Osastohoitoa toteutetaan lähisairaaloissa ja sillä tarkoitetaan ympärivuorokautista perustason sairaanhoitoa ja tutkimuksia 
tarvitsevien potilaiden hoitamista vuodeosastoilla. Osastohoito voidaan jakaa kuntoutusosastohoitoon, lyhytaikaiseen 
akuuttiin osastohoitoon, mt- ja päihdepotilaiden osastohoitoon, saattohoitovaiheen osastohoitoon

Osastohoitoa voidaan toteuttaa erityistasolla, jolloin puhutaan erikoissairaanhoitoa ja tutkimuksia tarvitsevien potilaiden 
hoitamisesta vuodeosastoilla tai aikuisten psykiatrista sairaanhoitoa vaativien potilaiden hoidosta sairaalassa

Kotisairaala

▪ Kotisairaalassa annetaan sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona ja tarkoituksena on helpottaa sairaalasta kotiutumista, 
sairaan henkilön kotona selviytymistä ja kuntoutumista sekä tukea omaisia sairaan henkilön kotihoidossa

▪ Asiakkaat kotisairaalaan ohjautuu mm. päivystyksestä, saattohoidossa olevia asiakkaita kotihoidosta jne. 
Kotisairaalatoimintaan asiakas voidaan siirtää vain asiakkaan omalla suostumuksella.

▪ Kotisairaalatoiminta pitää sisällään vaativia hoitotoimenpiteitä mm. avannehoito, kivunhoito, suonen sisäisen hoidon 
toteutus

▪ Kotisairaalatoimintaan on määritelty kriteerit ja se toteutetaan maakunnan liikelaitoksen toimintana (ei valinnan 
vapauden piirissä oleva palvelu). Liikelaitos voi tuottaa palvelua alihankkijoiden toimesta.

▪ Kotipäivystys → mahdollisuus toteuttaa päivystysluontoisia käyntejä asiakkaan kotona, jolloin henkilöstöllä on 
käytössään diagnosointivälineitä ja heille on järjestetty mahdollisuus lääkärin konsultointiin, esim. videoyhteys, 
puhelin. Asiakas saattaa ohjautua kotipäivystykseen mm. hätänumeron tai kotihoidon kautta


