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 Palvelu Palvelukuvaus Myöntämisen perusteet Lisätietoja

Kuntouttava 
arviointijakso

Kuntouttava arviointijakso on määräaikainen 
palvelukokonaisuus, jossa tuetaan asiakkaan 
omia voimavaroja ja kuntoutumista, 
huomioidaan asiakkaan sairaanhoidolliset 
tarpeet sekä järjestetään tarpeellinen 
jatkohoito tai muut (avo)palvelut.  Palvelu 
toteutetaan kotikäynteinä ja hoitopuheluina. 

Kotihoidon uudet (pääosin) asiakkaat:
1.sairaalasta kotiutuvat, joilla määräaikainen
tehostettu kuntoutus tai joilla sairaanhoidon tarve
2. sairaalajakson jälkeen perusteellisempi arviointi,
hoito mahdollisesti jatkuu kotihoidossa
3. muu lyhytaikainen tarve tehostetulle
kuntoutukselle tai sairaanhoidolle kotona

Kotiutumisen tuki; esim. 1-3 päivää 
Kuntouttava arviointijakso; esim. 1-4 viikkoa 
Kuntouttava arviointijakso edeltää 
pääsääntöisesti säännöllistä kotihoitoa.

Säännöllinen 
kotisairaanhoito

Palvelu koostuu vain kotisairaanhoidon 
käynneistä. Kotisairaanhoito on 
lääketieteellisten harkinnan perusteella 
kotona tapahtuvaa sairaanhoitoa, esim. 
haavanhoito, lääkehoito, kotihoidon hoitajan 
ja lääkärin käynnit sekä kuntoutusta.

Säännöllistä kotisairaanhoitoa saavat kaikenikäiset 
lääketieteellisten harkinnan perusteella,
vähintään yhden käynnin viikossa. 
Asiakkaan terveydentilan takia on perusteltua, että 
hoito tapahtuu asiakkaan kotona.

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu kuuluu 
kotisairaanhoitoon. Lääkehoito voi toteutua 
myös lääkkeiden annosautomaatin avulla. 
Kotisairaanhoitoon kuuluva voinnin 
seuranta ja lääkehoidon toteutus voi 
tapahtua myös etäyhteyden avulla.

Tilapäinen 
kotisairaanhoito

Tilapäinen kotisairaanhoito sisältää 
pelkästään kotisairaanhoidon tehtäviä, jotka 
toteutetaan pääasiassa kotikäynteinä. 

Tilapäinen sairaanhoidollinen tarve, jonka 
toteuttaminen on järkevintä kotona. Palvelu on 
lyhytaikaista, enintään kaksi kuukautta kestävää tai 
harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa 
toistuvaa kotisairaanhoitoa.

Säännöllinen kotihoito 
ja säännöllinen 
kotipalvelu

Säännöllinen kotihoito koostuu sekä 
kotipalvelun että kotisairaanhoidon 
tehtävistä, jotka toteutetaan kotikäynteinä. 
Kotisairaanhoito on lääketieteellisten 
harkinnan perusteella kotona tapahtuvaa 
sairaanhoitoa, esim. haavanhoito, lääkehoito, 
kotihoidon hoitajan ja lääkärin käynnit sekö 
kuntoutusta. Osa kotihoidosta voi olla myös 
etähoitoa.

Kotihoitoa myönnetään asiakkaille, jotka eivät ole 
kognitioltaan itsenäisiä / miltei itsenäisiä, ja joilla 
on avun tarvetta arkisuoriutumisessa TAI joilla on 
vähintään kohtalainen palveluntarve TAI jotka eivät 
kykene huolehtimaan lääkityksestä 
RAI: ADLh >1 tai CPS>1 tai MAPLE >2  

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu kuuluu 
kotisairaanhoitoon. Lääkehoito voi toteutua 
myös lääkkeiden annosautomaatin avulla. 
Kotisairaanhoitoon kuuluva voinnin 
seuranta ja lääkehoidon toteutus voi 
tapahtua myös etäyhteyden avulla.

Tilapäinen kotihoito ja 
tilapäinen kotipalvelu

Tilapäinen kotihoito koostuu sekä 
kotipalvelun että kotisairaanhoidon 
tehtävistä, jotka toteutetaan kotikäynteinä.

Tilapäinen sairaanhoidollinen tarve
ja muu tilapäisen toimintakyvyn alenemisesta 
johtuva kotipalvelun tarve. Tilapäinen kotipalvelu 
koostuu vain kotipalvelun käynneistä.

Palvelu on lyhytaikaista, enintään kaksi 
kuukautta kestävää kotihoitoa.


