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Sosiaali- ja terveyslautakunta 128§ 18.12.2014
Porvoon kaupungin kotihoidon myöntämisperusteet 1/2015
Kotihoidon palvelut (linkki Porvoon kaupungin kotihoidon palveluiden sisältö –asiakirjaan Porvoon www-sivuille lisätään lautakunnan käsittelyn jälkeen) on tarkoitettu sellaisille henkilöille, jotka eivät selviydy arkielämän toiminnoistaan itsenäisesti, läheisten
tai muiden palvelujärjestelmien avulla ja/tai joiden hoito- ja huolenpito vaatii erityistä
ammattitaitoa. Palvelujen tarpeen tulee olla pääasiassa päivittäistä tai useita kertoja
viikossa toistuvaa. Hoidon- ja palvelun käyntitarpeen ollessa harvemmin kuin kerran
viikossa, asiakas ohjataan ensisijaisesti yksityisille palveluntuottajille. Asiakkaan palvelukokonaisuus voi muodostua läheisten, yksityisten palveluntuottajien, kunnallisen
kotihoidon palveluista sekä kotihoidon tukipalveluista (ateria-, turvapuhelin- ja saunapalveluista). Kotihoito toimii kuntouttavalla toimintatavalla, jossa tavoitteena on asiakkaan oman toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.
Säännöllisen kotihoidon myöntäminen perustuu asiakaslähtöiseen palvelutarpeen selvitykseen. Asiakkaan palvelutarve on selvitettävä vanhuspalvelulain § 15 mukaisesti
(http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20ik%C
3%A4%C3%A4ntyneen%20v%C3%A4est%C3%B6n#L3P15)
Toimintakykyä arvioidaan erilaisin mittarein, kuten RAI (toimintakykymittari) sekä
MMSE ja CERAD (muistitesti). Mittareiden käyttö antaa objektiivisen kuvan asiakkaan
tilanteesta ja helpottaa hoidon ja hoivan tarpeen arvioita.






Rava 2 (asteikolla 1.29 – 4.05)
ADL (päivittäiset toiminnot) yli 1 eli rajoitettu avuntarve (asteikolla 0 – 8)
CPS 2 tai yli eli kohtalainen avuntarve (asteikolla 1-5)
MAPLe 2 eli lievä avuntarve (asteikolla 1 – 5).
Kotihoidon myöntämisperusteiden täyttyessä asiakas ohjataan oman alueensa
kotihoitoon.

Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaisensa
/läheisensä kanssa kahden viikon sisällä kotihoidon palvelujen aloittamisesta. Hoitoja palvelusuunnitelmassa määritellään asiakkaan yksilöllinen hoivan tarve, toteutus ja
työnjako.
Asiakkaan palvelut arvioidaan säännöllisesti ja aina tarpeen mukaan yhteistyössä asiakkaan /omaisen kanssa. Kotihoidon käyntejä voidaan lisätä, vähentää tai kotihoito
voidaan lopettaa kokonaan asiakkaan toimintakyvyn muuttuessa.
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Säännöllistä kotihoitoa myönnetään henkilölle
 jonka toimintakyky on selkeästi alentunut ja joka ei selviydy säännöllisistä, päivittäisistä perustoiminnoista itsenäisesti, omaisten tai yksityisten palveluntuottajien avulla. Päivittäisillä perustoiminnoilla tarkoitetaan toimintoja, jotka ovat
välttämättömiä kotona selviytymisessä, kuten esim. henkilökohtaisen hygienian hoito, pukeutuminen ja ravitsemus.
 joka tarvitsee sairaanhoidollista apua, mutta ei fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn rajoittuneisuutensa vuoksi kykene joko itsenäisesti tai
saattajan avustamana käyttämään terveyskeskuksen tai yksityisen tarjoamia
palveluja.
 joka on kunnallisen omaishoidon tuen piirissä ja jonka omaishoitajan jaksamista on tarkoituksenmukaista tukea kotihoidon palveluilla.

Kotihoidon lyhytaikaista palvelua voi saada tarpeen mukaan. Lyhytaikainen kotihoitojakso kestää enintään neljä (4) viikkoa.

