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Lyhytaikaisoleskelu 
Lyhytaikaisoleskelu on sosiaalipalvelulain mukainen etuusarvioitu tuki, 
jonka etuuskäsittelijä myöntää. Lyhytaikaisoleskelusta tehtävä päätös on 
aina ajallisesti rajattu, ja sitä seurataan säännöllisesti. Kaikenlaista huolen-
pitoa, hoivaa sekä terveyden- ja sairaanhoitoa annetaan yksilöllisen suunni-
telman ja henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Suunnitelmaa arvioidaan ja 
uusitaan oleskelun aikana sekä kotiuduttaessa yhdessä hoidettavan kanssa. 

Milloin lyhytaikaisoleskelun tarvetta on?
Lyhytaikaisoleskelua voidaan tarvita eri syistä, esimerkiksi kun huolenpi-
don tarve on laaja tai kun terveyden- ja sairaanhoidosta ei voida huolehtia 
kotona, kun saattohoitoa odotetaan tai kun omaiset tarvitsevat lomitusta.  
Lyhytaikaisoleskelun tavoite on aina yksilöllinen. 

Oleskelun aikana 
Kaikissa lyhytaikaisyksiköissä työskentelee alihoitajia yhdessä sairaanhoita-
jan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin ja kuntoutusavustajan kanssa. He 
huolehtivat siitä, että saat oikeanlaista hoitoa ja tarvittaessa kuntoutusta. 
Tarvittaessa yhteys otetaan lääkäriin. Jos oleskelun aikana tarvitaan muun-
laista hoitoa, esimerkiksi apua vaativia sairaala- tai terveyskeskuskäyntejä, 
omaiset saattavat sinne.

Mukaan otettavat tärkeät hyödykkeet 
• Ajankohtainen lääkeluettelo ja omat lääkkeet

• Merkityt, konepesua sietävät vaatteet Ulko- ja sisäkengät 

• Hygieniatarvikkeet, mukaan lukien virtsankarkailun apuvälineet koko 
oleskeluaikaa varten. 

• Kotona aiemmin käytetyt henkilökohtaiset apuvälineet, kuten  
esimerkiksi pyörätuoli, rollaattori, silmälasit, kuulolaite, tukisukat, 
diabetesapuvälineet 

• Muut tärkeinä pidettävät henkilökohtaiset tarvikkeet 

• Henkilöllisyystodistus 

Jokainen vastaa itse arvoesineistään. 



Savuttomat huoneet 
Huoneet ovat savuttomia, tupakoida saa vain ulkona sille varatulla paikalla. 

Ateriat 
Päivän aikana tarjoillaan aamiainen, päivällinen ja iltapala. Sen lisäksi 
päivän aikana tarjoillaan välipaloja ja kahvia. 

Vierailuajat 
Lyhytaikaisasunnoissa on vierailuajat. Saavuttaessa asuntoon saadaan tietoja 
yksikköä koskevista ajoista.

Kotiutumista ennen
Etuuskäsittelijä ottaa kotiutumista ennen yhteyttä sinuun ja yksikön  
henkilöstöön lyhytaikaisoleskelun seurannan merkeissä. Kotiutumista ennen 
laaditaan suunnitelma. Toivottaessa myös omaiset saavat osallistua sen 
laadintaan. Joko sinä itse tai omaiset vastaavat kuljetuksesta tai kuljetuspal-
velun/taksin tilaamisesta kodin ja lyhytaikaisyksikön välillä. Saapuminen 
lyhytaikaisyksikköön tapahtuu iltapäivällä, ja huone luovutetaan  
aamupäivän aikana.  

Maksut
Lyhytaikaisoleskelusta maksetaan vuorokausitaksan mukaan, joka kattaa 
hoidon ja hoivan sekä ateriat.

Luottamuksellisuus
Hoidossa ja hoivassa työskentelevä henkilöstö noudattaa salassapitolakia. 
Sen johdosta heillä on vaitiolovelvollisuus. Salassapito koskee koko  
henkilöstöä, myös harjoittelijoita, viransijaisia, siivoajia ym. 

Haluamme tietää mielipiteesi 
Arvostamme mielipiteitäsi. Ne kertovat meille palvelujamme koskevista 
mielipiteistä ja mahdollistavat palvelun kehittämisen.

Kotiutumisen yhteydessä saat mahdollisuuden vastata kyselyyn. Se toteut-
etaan nimettömänä, ja vastaaminen on vapaaehtoista. 

Näkökannat voi esittää myös yksikössä olevalla erityisellä kaavakkeella tai 
Boråsin kaupungin verkkosivulla, boras.se
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