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Tehtävä liittyy Ylen Hoivakoti kuntoon -sarjan 

valmentajan Anna Pylkkäsen kolumniin Vanhuksella on 

oikeus omiin rahoihinsa

Tehtävä: Vanhuksen oikeus omaan rahaan

Tarkoitus ja tavoite

Tehtävän tarkoituksena on luoda palvelu- ja laitosasumiseen selkeät, 

yhdenmukaiset ja säännöllisesti jatkuvat käytännöt asukkaiden 

oman rahan käytöstä ja sen saatavuudesta. 

Tavoitteena on, että jokaisella asukkaalla - kunnostaan, 

sairauksistaan tai toimintarajoitteistaan riippumatta - on joka 

kuukausi käytössään tietty, asukaskohtaisesti määritelty 

vähimmäissumma rahaa, jonka avulla hänen hyvinvointiaan, 

elämänlaatuaan ja mielekästä arkeaan voidaan entistä 

yksilöllisemmin tukea. Siten voidaan edistää myös asukkaiden 

itsemääräämisoikeutta sekä vanhuuden viimeisten vuosien 

toteutumista luonnollisena aikuisuuden vaiheena, jota eivät leimaisi 

laitoskulttuurille ominaiset piirteet
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Lähtökohta

Palvelu- tai laitosasuminen ei saa johtaa siihen, että asukkaan omat 

rahat eivät enää ole hänen saavutettavissaan tai käytössään. 

Laitoshoidossa käytäntö on selkeä: kaiken kattavat hoitomaksut ovat 

85 prosenttia nettotuloista, mutta kuitenkin niin, että asukkaalle jää 

käyttövaraa vähintään 105 euroa kuukaudessa.

Tehostetussa palveluasumisessa käytännöt vaihtelevat. Esimerkiksi 

Somerolla tehostetun palveluasumisen asukkaalla 

henkilökohtaiseksi käyttövaraksi tulee jäädä vähintään 140 euroa 

kuukaudessa. Käyttövara on tarkoitettu lääkkeisiin, vaatteisiin ym. 

Käyttövaraa laskettaessa asukkaalla tulee olla haettuna Kelan 

asumis- ja hoitotuki. 

Lähtökohtana on siis se, että jokaisella asukkaalla on kuukausittain 

jonkin verran omaa rahaa käytössään, toisilla enemmän ja toisilla 

vähemmän. Tehtävänänne on saattaa nämä käyttörahat asukkaiden 

saataville heidän elämänlaatunsa edistämiseksi. 

Tehtävän toteutus

Jokainen omahoitaja vastaa oma-asukkaidensa käyttörahan 



organisoimisesta asukkaan säännölliseen käyttöön. Tämä edellyttää 

koko työyhteisöltä yhteisesti sovittuja käytäntöjä siitä, miten asia 

saadaan toteutumaan arjessa jatkuvasti, luonnollisena tapana.

Omahoitaja selvittää (tarvittaessa tiimiesimiehen avustuksella), 

paljonko rahaa asukkaalla on kuukaudessa käytettävissään. 

Omahoitajan tehtävänä on myös selvittää, millaisiin asioihin asukas 

haluaisi omaa rahaa käyttää. Jos asukas ei kykene kertomaan itse, 

omahoitaja voi tiedon saamiseksi hyödyntää omaisia, 100 asiaa 

oma-asukkaasta -tehtävää sekä omia havaintojaan ja kokeiluja siitä, 

mistä asukas pitää ja mikä mahdollisesti voisi lisätä hänen hyvän 

elämänsä toteutumista.

Esimerkkejä oman rahan käyttökohteista 

• Ostoksille (asukkaan kanssa yhdessä ostamaan esimerkiksi 

hänen tarvitsemiaan uusia vaatteita)

• Retkiin talon ulkopuolelle (esim. kahvila- ravintola- tai 

pubikäynnit, kirjasto, kulttuuritapahtumat)

• Hemmotteluun (esim. hieronta, käsi- ja jalkahoidot, 

kosmetologi, saunapäiviin lisää aistillisuutta esim. vihdalla, 

aromaterapeuttisella öljyllä tms.)

• Kauneudenhoitoon (esim. kynsilakat, käsivoiteet, parturiin)

• Asukkaan oman huoneen viihtyvyyden ja tunnelman 

lisäämiseen (huonekasvit, cd-soitin ja mieleistä musiikkia, 



lempivärit näkyviksi huoneeseen jne.)

• Yksilölliset makunautinnot ja esim. yömyssypullo

• Asukkaan omat vierasvaratarjottavat kyläilijöitä varten

• Arjen viihdykkeet (esim. aikakauslehdet, lotto, äänikirja 

jne.)

Tehtävän kulku

1. Ottakaa teema käsittelyyn seuraavassa 

viikkopalaverissanne.

2. Pohtikaa, mihin kaikkeen asukkaan omaa rahaa voi käyttää 

ja miksi se on tärkeää.

3. Miettikää, millaisen käytännön luotte asukkaan "rahavirran" 

kirjaamisesta (esim. Efficaan sivu tätä varten?).

4. Missä asukkaan rahoja säilytetään?

5. Miten asiasta sovitaan asukkaan raha-asioita hoitavien 

omaisten kanssa?

6. Miten perustelette uutta käytäntöä omaisille?

7. Miten toimitaan, jos omainen on toistuvien pyyntöjenkin 

jälkeen haluton antamaan käyttörahaa asukkaalle?

8. Miten huomioitte uuden rahakäytännön hoito- ja 

palvelusuunnitelmassa, omaisille jaettavassa kirjallisessa 

materiaalissa ja hoitoneuvottelussa?

9. Miten seuraatte jatkossa käytännön toteutumista?



Muistakaa, että omalla käyttörahalla hankittavien/toteutettavien 

asioiden ei tarvitse olla järisyttävän suuria! 

Toki ne voivat olla sitäkin, mikäli asukas jotakin sellaista toivoo ja 

hänellä on siihen varaa.

Tärkeintä on kuitenkin antaa asukkaille kokemuksia oman rahan 

käytöstä sekä toisaalta mahdollistaa sellaisia elämään iloa ja 

nautintoa tuovia asioita, jotka toteutuakseen tarvitsevat rahaa.


