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Ympärivuorokautisen hoidon myöntämisperusteet 

 

Asiakas tulee ympärivuorokautisen hoidon piiriin hakemuksen perusteella.  

 

Ennen palvelun myöntämistä selvitetään asiakkaan toimintakyky moniammatillisen 

tiimin arvioimana. Asiakkaan toimintakyky selvitetään monipuolisesti ja luotettavia 

arviointivälineitä käyttäen. Toimintakykyä arvioitaessa selvitetään, miltä osin asiakas 

pystyy suoriutumaan tavanomaisista elämän toiminnoista asuin- ja 

toimintaympäristössään, ja missä asioissa hän tarvitsee tukea, hoitoa ja hoivaa. 

Arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja 

kognitiivinen toimintakyky. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, 980/2012). Palvelutarpeen arviointi tehdään 

yhdessä asiakkaan, tarvittaessa omaisen/läheisen tai hänen hoitoon osallistuvien 

henkilöiden kanssa. Arviointia voidaan tehdä asiakkaan omassa kodissa tai 

lyhytaikaishoidon yksikössä. 

 

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN (ja pitkäaikaisen laitoshoidon) MYÖNTÄMISEN 

EDELLYTYKSET  

 asiakas tarvitsee jatkuvaa (ympärivuorokautisesti) valvontaa, apua 

ja tukea liikkumisessa ja itsensä tai terveytensä hoidossa  

 ohjeellinen RaVa -indeksi vähintään 3.0  

 ohjeellinen MMSE korkeintaan 17 

 

Tehostettua palveluasumista (tai laitoshoitoa) järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja 

huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Palvelu on tarkoitettu ikäihmisille, jotka 

eivät selviydy kotona kotihoidon maksimiapujen turvin tai eivät tarvitse sairaalahoidon 

jälkeen lääketieteellistä hoitoa, mutta ovat kuitenkin edelleen ympärivuorokautisen 

hoidon tarpeessa. Kyseessä voi olla somaattisesti vaikeasti sairas/monisairas tai 

muistisairautta sairastava henkilö.  

 

Ympärivuorokautista hoitoa tarjotaan ensisijaisesti kunnan omissa yksiköissä, mutta 

niiden ollessa täynnä asiakkaalle voidaan myöntää palveluseteli tehostettuun 

palveluasumiseen. 
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Ympärivuorokautisen hoidon maksut  
(tehostettu palveluasuminen ja tehostetun palveluasumisen palveluseteli) 

 

Ateriapaketti 357€/kk (Hyppinki ja Keinustooli) 

(viisi ateriaa päivässä: aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala sekä 

tarvittavat välipalat) 

Hygieniapaketti 116€/kk (Hyppinki ja Keinustooli) 

(perushoitoon ja hoivaan tarvittavat aineet ja tarvikkeet (ei erikoistuotteita), siivous, 
pyykkihuolto) 
 
Vuokra 
Hyppinki 14,36€/neliö/kk 

Keinustooli 14,18€/neliö/kk 

 

Asukas maksaa vuokrasopimuksessa määriteltyjen neliöiden mukaisesti. 

Vuokranmaksuvelvollisuus päättyy, kun huone on tyhjennetty ja avaimet luovutettu. 

 

Asiakasmaksu/hoitomaksu (maksu tehostetusta palveluasumisesta) 

Nettotulojen perusteella tehostettuun palveluasumiseen muuttavalle määritellään 

kuukausittainen käyttövara alla olevan taulukon mukaisesti 

NETTOTULO (kk) KÄYTTÖVARA 
alle 1000,00 € 150,00 € 
1000,00 - 1100,00 € 160,00 € 
1100,00 - 1200,00 € 170,00 € 
1200,00 – 1300,00 € 180,00 € 
1300,00 – 1400,00 € 190,00 € 
1400,00 – 1500,00 € 200,00 € 
1500,00 – 1600,00 € 210,00 € 
1600,00 – 1700,00 € 220,00 € 
1700,00 – 1800,00 € 230,00 € 
1800,00 – 1900,00 € 240,00 € 
1900,00 – 2000,00 € 250,00 € 
2000,00 – 2100,00 e 260,00 € 
2100,00 – 2200,00 € 270,00 € 
2200,00 € tai yli 280,00 € 
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Asukas maksaa edellä mainitusti vuokran, ateriamaksun sekä Nakkilan kunnan 

yksiköissä hygieniamaksun ja hänelle tulojen mukaan määriteltävän asiakas-

/hoitomaksun eli maksun tehostetusta palveluasumisesta. Asiakas-/hoitomaksu 

lasketaan vähentämällä nettotuloista asiakkaalle jäävä käyttövara sekä asiakkaan 

maksettavaksi tulevat muut maksut (vuokra, ateriat, hygieniamaksu).  

Tehostetussa palveluasumisessa (kunnallinen ja palveluseteli) asiakas maksaa itse 

terveydenhuollon maksut, lääkkeet, vaatehankinnat, liikkumisen kustannukset ja muut 

henkilökohtaiset maksut käyttövarastaan. 

Palveluseteli kattaa palveluasumisyksikössä ympärivuorokautisen hoidon, hoivan, 

yksikössä toteutettavan terveyden- ja sairaanhoidon sekä pyykkihuollon ja siivouksen. 

Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan nettokuukausitulojen mukaan eli 

täysin samoin perustein, kuin kunnan omissa yksiköissä. Asiakas maksaa 

omavastuuosuuden, vuokran sekä ateriat suoraan palveluntuottajalle. 

Perusturvalautakunta (§28 19.5.2015) on vahvistanut ateriamaksun vuorokausihinnan ja 

hoidon vuorokausihinnan osalta enimmäismäärät. Vahvistetut enimmäismäärät ovat 

hoitovuorokausihinnan osalta 115€/vrk ja ateriavuorokausihinnan osalta 16€/vrk. 

Näiden yli menevä osuus jää asukkaan itse maksettavaksi.  

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelimallissa noudatetaan seudullisen 

palvelusetelimallin sääntökirjaa (Eurajoki-Harjavalta-Huittinen-Kokemäki-Nakkila-

Säkylä). Seudullista palvelusetelimallia hallinnoi Säkylä. 

Asiakkaalla on oikeus anoa maksun alennusta tai tehostettuun palveluasumiseen 

myönnetyn palvelusetelin arvon korottamista, mutta tätä edeltävästi asiakkaalla tulee 

olla anottu Kelan eläkkeensaajan hoitotuki (ja mahdolliset korotukset) sekä asumistuki.  

 

 


