Asumispaikka on tarkoitettu
niille, joiden turvallista hoitoa ja
hoivaa kotona ei enää voida
taata.
Asumispaikan myöntämisen
edellytykset
Hakija tarvitsee hoitoa ja hoivaa suurimman
osan vuorokaudesta.
 Kotihoito ja tukipalvelut eivät enää riitä
takaamaan turvallista hoitoa kotona.
 Henkilökohtainen hoidon tarpeen arviointi,
jossa otetaan huomioon fyysisen, psyykkisen
ja kognitiivisen terveyden näkökulmat sekä
toimintakyky,
joita
arvioidaan
mittausinstrumenteilla.
 SAS-ryhmä (SAS = selitä, arvioi, sijoita)
käsittelee ja tekee päätöksen asumispaikan
myöntämisestä.


Asumispaikka –
kenelle se on
tarkoitettu?

Toiminnan suuntaviivat
Sosiaalihuoltolaki ja vanhuspalvelulaki
 Kunnan asumispaikan saamisen kriteerit
www.vora.fi
 Moniammatillinen
SAS-ryhmä
tekee
henkilökohtaisen tarveperusteisen arvioinnin.


Vöyrin kunnan, vanhustenhuolto

SAS-ryhmä myöntää asumispaikan
SAS-ryhmä arvioi ja tekee hakemuksen
perusteella päätöksen siitä, millainen hoito
sopii parhaiten hakemuksen jättäneelle
asiakkaalle, kun otetaan huomioon hänen
terveytensä ja toimintakykynsä. Kotihoito ja
sen tukipalvelut ovat aina ensimmäinen
vaihtoehto. Kun et enää selviä kotona
kotihoidon ja tukipalveluiden turvin, sinulle
järjestetään hoito- ja hoivantarpeitasi vastaava
asumispaikka.

Voiko asumispaikkaa jonottaa?
Asumispaikkaa ei voi jonottaa mahdollista
tulevaa tarvetta silmälläpitäen. SAS-ryhmä
tekee asumispaikan myöntämispäätöksen
hakijan senhetkisen terveydentilan ja
toimintakyvyn perusteella.

Kun asumispaikka on myönnetty

Asuminen

Kun sinulle myönnetään asumispaikka, SASryhmä pyrkii ottamaan huomioon toiveesi.
Jos toivomassasi asumispaikassa ei ole tilaa,
sinulle voidaan osoittaa vaihtoehtoinen
asumispaikka.
Jos et ota vastaan sinulle tarjottua
asumispaikkaa, päätös sinulle myönnetystä
asumispaikasta jää voimaan ja sinulle
tarjotaan uutta asumispaikkaa, kunhan
sellainen vapautuu. Kannattaa kuitenkin
varautua siihen, että voi kestää jonkin aikaa,
ennen kuin uutta paikkaa voidaan tarjota.
Jos kieltäydyt kahdesti sinulle tarjotusta
asumispaikasta, SAS-ryhmä voi käsitellä
myöntämispäätöksen
uudelleen,
sillä
tarpeesi saada asumispaikka on saattanut
muuttua.

Vanhusten asumispalveluiden
tavoitteena on asiakaslähtöinen,
korkealaatuinen ja tasa-arvoinen
hoito ja hoiva.
Miten haetaan asumispaikkaa?
Asumispaikkaa haetaan sosiaalitoimistosta
SAS-koordinaattorin kautta.
 Hakulomakkeita saa kunnan kotisivulta
osoitteesta
www.vora.fi
ja
SASkoordinaattorilta.
 Hoidon ja hoivan tarve arvioidaan vanhuksen
terveydentilan ja toimintakyvyn perusteella.


Ota yhteyttä
Vastaava SAS-koordinaattori ja asumis
asioiden käsittelijä
Asumispalveluohjaaja
Puh. (06) 3821 420,
SAS-koordinaattori sekä
koti- ja tukipalveluiden käsittelijä
Kotihoidonohjaaja
Puh. (06) 3821 421,
parhaiten tavoitettavissa ma-ti, to-pe klo 9.00–
10.00

Vanhustenhuolto
Öurintie 31
66800 Oravainen

