TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN
PALVELUSETELI

Muutokset mahdollisia
18.10.2017

Tehostettu palveluasuminen
Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, joilla on
fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin
paljon, että he tarvitsevat ympärivuorokautista huolenpitoa,
valvontaa ja hoitoa.
Tehostetussa palveluasumisessa tuetaan asiakkaiden
omatoimisuutta ja luodaan turvallinen ja esteetön asumisympäristö.
Tehostettu palveluasuminen korostaa vanhusten elämänlaadun
merkitystä, vahvistaa elämän merkityksellisyyden kokemuksia ja
kokonaisvaltaista sekä yksilöllistä hyvinvointia terveyden
heikentyessä. Asiakkaan tulee kyetä asumaan palveluyksikössä
elämänsä loppuun asti, ellei hän joudu hoidontarpeensa takia
siirtymään muuhun hoitopaikkaan tai sairaalahoitoon.
Kunta voi tarjota palveluseteliä palvelun hankkimiseksi asiakkaalle,
joka täyttää tehostetun palveluasumisen myöntämisperusteet.
Tehostettuun palveluasumiseen haetaan hakulomakkeella, joita saa
Palvelukeskus Jousesta, kotihoidosta sekä kunnan nettisivuilta.
Tehostettu palveluasuminen on joko kunnan omaa toimintaa tai
sitten yksityisiltä palveluntuottajilta hankittua palvelua
palvelusetelillä.
Palvelutarpeen arviointi
Asiakkaalle tehdään hakemuksen saapumisen jälkeen
palvelutarpeen arviointi. Arvioinnissa selvitetään asiakkaan
toimintakyky, tuen tarve ja nykyiset palvelut, käyttäen
vanhuspalveluiden määrittelemiä mittareita.

Palvelutarpeen arviointia koskien, yhteydenotot: kotihoidon esimies
Marjatta Virtanen, p. 0400-670 089 ja kotihoidon
kotiutussairaanhoitaja Eija Rämö,p. 040-840 4636
Hakemukset käsitellään Palveluohjaus työryhmässä (POT), johon
kuuluu asumispalvelujen ja hoitotyön esimies, kotihoidon esimies,
Palvelukeskus Jousen vastaava sairaanhoitaja, kotihoidon kotiutushoitaja, Palvelukeskus Huuponhovin vastaava sairaanhoitaja, seutu
tk:n lääkäri ja edustus osastolta.
Päätöksen tehostetusta palveluasumisesta sekä palvelusetelistä
tekee asumispalvelujen ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, p. 040-358
8160
Palveluseteli
Palvelusetelin arvo ja taso määräytyy tuen tarpeesta johdettujen
perusteiden mukaan.
Palveluseteli sisältää kokonaisvaltaisesti ympärivuorokautisen
palveluasumisen palvelut ja tarvittavan hoidon, avustamisen ja
toimintakyvyn tukemisen asumisyksikössä
- asiakkaan avustaminen, toimintakyvyn tukeminen, tarvittava
hoitotyö, lääkehoidosta huolehtiminen, siivoustyö ja tarvikkeet,
pyykkihuolto, päivittäinen virkistystoiminta, hoitohenkilökunnan
läsnäolo ja avun saatavuus ympärivuorokauden,
vuorokautinen ateriapalvelu (aamupala, lounas, päiväkahvi,
päivällinen, iltapala), perusterveydenhuollon lääkäripalvelut (ei
sis erikoissairaanhoitoa)
Kotikunnan hoitotarvikejakeluna asiakas saa sovitun määrän
hoitotarvikkeita samoin perustein kuin kunnassa kotona asuvat
henkilöt maksutta. Muilta osin hän maksaa hoitotarvikkeet itse.

Seteli ei sisällä
- asumiskustannuksia mm. vuokraa
- lääkkeitä
- henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita
- henkilökohtaisia hoitotarvikkeita
- vaatteita tms. henkilökohtaisia tarvikkeita
Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä,
jolloin kunnan tulee ohjata hänet muilla tavoin järjestämiensä
palvelujen piiriin.
Jos asiakas ottaa käyttöönsä palvelusetelin, niin asiakas valitsee
palveluntuottajan kunnan hyväksymien palveluntuottajien luettelosta
(www.palvelutili.fi) Asiakas tai em. edustaja tekee valitun
palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelusta sekä erillisen
sopimuksen palveluasunnon vuokraamisesta.
Palveluntuottajan tulee huolehtia mahdollisista asiakkaan Kelan
etuuksien hakemisesta (hoitotuki, asumistuki).

Hoitoisuustasot
Tehostettu palveluasumisen asiakkuus perustuu hoitoisuustasojen
mukaan seuraavasti:
setelin arvo/vrk
hoitoisuustaso 1 (indeksi 0 - 400)
75,58
hoitoisuustaso 2 (indeksi 401 - 550)
84,56
hoitoisuustaso 3 (indeksi 551 - 700)
102,69
hoitoisuustaso 4 (indeksi 701 - 850)
120,66
hoitoisuustaso 5 (indeksi 851 - 1000)
129,65
Indeksiarvot ovat ohjeellisia ja niiden lisäksi asiakkaan
palvelutarpeesta tehdään aina yksilöllinen arviointi.
Kun hoitoisuustaso muuttuu, tilanteesta tehdään yhteisarviointi
kunnan ja palveluntuottajan kanssa.

