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Ikääntyneille suunnatut asumispalvelut 20.5.2022 

Asumismuoto Toimintakyky Palvelun tarve Tavoite  Henkilöstö 
Yhteisöasuminen 
(=Eksotessa ohjattu 
senioriasuminen) 

Fyysinen, psyykkinen, 
sosiaalinen tai 
kognitiivinen 
toimintakyky ovat 
heikentyneet 
 
Kokee yksinäisyyttä 
ja turvattomuutta 
 
Pääsääntöisesti ei 
yöaikaisen avun 
tarvetta 
 
Pystyy itse 
hälyttämään apua 

Perustuu 
palvelutarpeen 
arviointiin ja RAI-
osittaisarviointiin 
 
Tarvitsee 
säännöllisesti apua ja 
ohjausta 
päivittäisissä 
toimissa 
 
Hyötyy ohjatusta 
ryhmätoiminnasta 

Asiakkaan 
aktiivinen omien 
voimavarojen 
käyttö ja arjen 
hyvinvointi, joka 
tukee fyysisen, 
psyykkisen ja 
sosiaalisen 
toimintakyvyn 
ylläpitoa ja hyvää 
elämää 

Ohjatun 
senioriasumisen 
ohjaaja 
 
Mahdolliset 
tarvittavat 
tukipalvelut 
asiakkaalle voi 
tarvittaessa tuottaa 
yksityinen 
palveluntuottaja 
 
Mahdollista saada 
kotihoidon palvelua 
perustuen 
palvelutarpeen 
arviointiin ja Eksoten 
kotihoidon 
myöntämisperusteisiin 
 

Pitkäaikainen 
perhehoito 

Fyysinen, psyykkinen, 
sosiaalinen tai 
kognitiivinen 
toimintakyky ovat 
heikentyneet 
 
Kokee yksinäisyyttä 
ja turvattomuutta 
 
Pääsääntöisesti ei 
yöaikaisen avun 
tarvetta 
 
Pystyy itse 
hälyttämään apua 

Perustuu 
palvelutarpeen 
arviointiin ja RAI-
osittaisarviointiin 
 
Tarvitsee päivittäin 
tukea, ohjausta ja 
hoivaa 
toimintakyvyn 
heikkenemisen 
vuoksi 
 
 

Asiakkaan 
aktiivinen omien 
voimavarojen 
käyttö ja arjen 
hyvinvointi, joka 
tukee fyysisen, 
psyykkisen ja 
sosiaalisen 
toimintakyvyn 
ylläpitoa ja hyvää 
elämää 

Asiakas asuu 
perhehoitajan kodissa. 
Perhehoitaja huolehtii 
asiakkaan hoivasta 
 
Tarvittaessa asiakas 
voi saada kotihoidon 
palveluja myös 
perhehoidossa 
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Asumismuoto Toimintakyky Palvelun tarve Tavoite  Henkilöstö 
Palveluasuminen Fyysinen, psyykkinen, 

sosiaalinen tai 
kognitiivinen 
toimintakyky ovat 
merkittävästi 
heikentyneet 
 
Jatkuva päiväaikaisen 
avun ja hoivan tarve 

Perustuu 
palvelutarpeen 
arviointiin ja RAI-
osittaisarviointiin 
 
Asiakkaan 
toimintakyky on 
alentunut ja hän 
tarvitsee säännöllistä 
apua tai ohjausta 
arjen toiminnoissa 
tai asiakkaalla on 
arkeen haitallisesti 
vaikuttavaa 
turvattomuuden 
tunnetta tai 
psyykkisiä oireita.  
 
Asiakkaalla ei ole 
säännöllisesti 
ympärivuorokautisen 
palvelun tarvetta 

Toimintakyvyn 
tukeminen 
kuntoutus- ja 
hoitosuunnitelman 
mukaisesti 

Henkilökuntaa on 
paikalla aamusta 
iltaan.  
 
Asiakkaan yöaikainen 
avun tarve 
järjestetään 
turvapuhelimen, 
kotihoidon yöpartion 
tai lähellä sijaitsevan 
ympärivuorokautisen 
asumisyksikön 
henkilökunnan 
toimesta 

Ympärivuorokautinen 
asuminen 
(=Eksotessa 
tehostettu 
palveluasuminen ja 
vanhainkoti) 

Fyysinen, psyykkinen, 
sosiaalinen tai 
kognitiivinen 
toimintakyky ovat 
voimakkaasti 
heikentyneet 
 
Jatkuva 
ympärivuorokautinen 
avun ja hoivan tarve 

Perustuu 
palvelutarpeen 
arviointiin ja RAI-
osittaisarviointiin 
 
Tarvitsee jatkuvasti 
ohjausta, apua ja 
valvontaa ympäri 
vuorokauden 

Toimintakyvyn 
tukeminen 
kuntoutus- ja 
hoitosuunnitelman 
mukaisesti 

Henkilökuntaa on 
paikalla ympäri 
vuorokauden 

 


