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TUKIPALVELUJEN KRITEERIT valmisteilla
HOITOTARVIKEJAKELUOHJEISTUS menossa päätöksentekoon

KOTIHOIDON KRITEERIT
RAVA-arvot kotihoidon aloittamisen kriteereinä
Pääsääntöisesti asiakkaan RAVA -indeksin tulee olla vähintään 2,0. Myös
pienemmällä RAVA- arvolla voidaan aloittaa kotihoidon p
p
palvelut erityisistä
y
syistä
y
johtuen, tällöin asiakkaan RAVA -indeksin tulee kuitenkin olla vähintään 1,5.
RAI -arvot kotihoidon aloittamisen kriteereinä
MAPL 2 + (k
MAPLe
(kaksi
k i tai
t i enemmän)
ä )
MAPLe 1-2 vain poikkeustapauksissa, kuten asiakkaan turvallisuuden
vaarantavat harhaisuus tai harhaluuloisuus, vaativa sairaanhoidollinen asiakas,
jonka hoitaminen kotona on tarkoituksenmukaisempaa kuin
terveyskeskuksessa, erityisen pitkät välimatkat ja kyvyttömyys käyttää julkisia
liikennevälineitä
Tarvittaessa voidaan lisäksi käyttää seuraavia ohjearvoja
ADLH vähintään 2 (päivittäiset toiminnot ADLH, 1
1-6)
6)
IADL vähintään 14 (välinetoiminnot IADL, 0-21)
CPS vähintään 3 (aivojen vajaatoiminnan mittari CPS, 0-6)
CAPS vähintään 10/30 (ongelmia fyysisen, psyykkisen ja
sosiaalisen toimintakyvyn alueilla)

Kotihoidosta edelleen ohjaamisen kriteerit:
RAVA-indeksi 3,0 tai suurempi/ MAPLe 4 tai suurempi, jos kaikki seuraavat
toteutuneet:
1. Käyntien määrän tarve vuorokaudessa on 4 tai enemmän
2. Avun tarve on jatkuvaa, ei tilapäistä
3. Lääkäri on tarkistanut tilanteen eikä lääketieteellistä kohenemista ole
näköpiirissä
äkö ii i ä jja k
kuntoutusta
t t t on kokeiltu
k k ilt
4. RAI-arviossa ei esiinny korjattavissa / kohennettavissa olevia tekijöitä
5. Asunnonmuutostyöt eivät korjaa tilannetta
6. Haettavissa olevat taloudelliset tuet on käytetty
7. Henkilöllä ei ole hoivassa avustavaa omaa sellaista tukihenkilöä, joka
tarvittaessa voisi lisätä omaa työpanostaan

IKÄIHMISTEN SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN ASUMIS- JA
HOIVAHOITOPALVELUJEN KRITEERIT
•
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Asiakas tarvitsee monien sairauksiensa vuoksi ympärivuorokautista hoivaa ja
valvontaa. Hoivan ja valvonnan tarvetta on säännöllisesti myös yöaikaan
Sairaat ja terveydentilaltaan epävakaat, joilla on toistuvia sairaalajaksoja ja
monien sairauksien vuoksi sairaanhoidollisten toimenpiteiden säännöllinen ja
jjatkuva tarve
Asiakkaat, joilla kotona asumista tukevista palveluista ja tukitoimista huolimatta
kotona asuminen ei ole turvallista joko itsenäisesti asuen tai omaisen kanssa.
Heillä on fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja/tai sosiaalisen toimintakyvyn
huomattavaa heikentymistä
Rai toimintakyky arvio vähintään MAPLe 4
Rai toimintakyky: MAPLe 1-3, jos CHESS=3+ TAI
poikkeuksellisista syistä, kuten psykoottiset oireet
(harhaisuus/harhaluuloisuus) yhdessä toistuvasti epävakaan sairauden
kanssa
erityisen pitkät välimatkat ja kyvyttömyys käyttää julkisia liikennevälineitä
((niiden p
puuttuminen tai vähävaraisuus)) y
yhdessä toistuvasti epävakaan
p
sairauden kanssa
Viitteellinen RaVa-indeksi > 3
Viitteelliset muistisairauksien testiarvot GDS 4-6/CDR 1-2 /MMSE 20–10

Pitkäaikainen hoivahoito
•

•
•
•
•

Asiakkaat ovat monisairaita ja heidän toimintakykynsä on pysyvästi
heikentynyt. Heillä on lääketieteellistä ja sairaanhoidollista erityisosaamista
vaativia sairauksia tai heidän hoitamisessaan tarvitaan erityisvälineitä tai
tiloja.
Asiakkaiden hoitoa ei voida muussa hoitoympäristössä turvallisesti
pitkäaikaisesti järjestää.
Rai toimintakyky arvio MAPLe 4
4-5
5
Viitteellinen RaVa-arvo > 3.5
Viitteelliset muistisairauksien testiarvot GDS 6-7/CDR 2-3 /MMSE 10-0

