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Palvelukeskus Tuuliharju 

 

Palvelukeskus Tuuliharjussa on 13 paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö ja kahdeksan 

palveluasumiseen tarkoitettua asuntoa (tukiasunnot). Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu 

ikääntyneille, joilla on toimintakyvyn alentumista niin paljon, että he tarvitsevat ympärivuoro-

kautista huolenpitoa, valvontaa ja hoitoa. Tavallinen palveluasuminen on oman kodin ja tehoste-

tun palveluasumisen välimuoto, jossa avun- ja palveluiden tarve on olemassa, mutta vielä vähäi-

sempää kun tehostetun palveluasumisen puolella. 

 

Tarjoamme Tuuliharjussa yksilöllistä, kokonaisvaltaista, suoriutumista tukevaa hoitoa, joka kattaa 

päivittäisen huolenpidon, hyvän sairaanhoidon, henkilökohtaisen hygienian, vaate- ja pyykkihuol-

lon, ateriat, siivouksen ja virkistystoiminnan. Palvelukeskuksen henkilöstö avustaa ikääntyviä ar-

jen askareissa sekä toteuttaa hoivaa ja hoitoa asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja voimavaroja 

tukien. Tavoitteena on, että asiakas tekee itse sen, mihin hänen voimavaransa riittävät ja tarvit-

taessa henkilökunta tukee, ohjaa ja auttaa asiakasta selviytymään jokapäiväisistä toiminnoistaan 

 

Jokaisella asukkaalla on oma huone, jonka asukas voi sisustaa oman mielen mukaisesti omilla 

kalusteilla.  Kaikissa huoneissa on oma kylpyhuone. Asukkailla on käytössään myös yhteinen 

oleskelutila, jossa asukas voi viettää aikaa tai vaikka katsella televisiota. Asukkaat ruokailevat 

halutessaan yhteisessä ruokailutilassa. Saunaosasto on palvelukeskuksen asukkaiden käytössä. 

 

Henkilökunta 

 

Hoitajamäärä palvelukeskuksessa 1.7.2021 lähtien on yksi sairaanhoitaja, kahdeksan lähihoitajaa 

ja kasi hoitoapulaista. Palvelukeskuksessa työskentelee silloin tällöin sosiaali- ja terveysalan opis-

kelijoita. Kokonaisvaltainen ja voimavaralähtöinen toimintaperiaate ohjaa tehostetun asumispal-

velun ammattilaisten työtä. 
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Hoitoneuvottelu 

 

Hoitoneuvottelussa kuunnellaan asukasta ja omaista. Hoitoneuvottelun tavoitteena on luoda 

asukkaan kannalta parhaat mahdolliset hoitolinjaukset yhteistyössä palvelukeskuksen kanssa 

sekä varmistaa hoidon jatkuvuus. Yhdessä sovitaan myös käytännön järjestelyt ja käydään kes-

kustelua yleisistä Tuuliharjussa asumiseen liittyvistä asioista.  

 

Hoito- ja palvelusuunnitelma 

 

Jokaiselle asukkaalle tehdään henkilökohtainen palvelutarvearviointi, jonka pohjalta laaditaan 

yhdessä asukkaan, läheisten ja omahoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Tarvittaessa 

voidaan esim. konsultoida lääkäriä, sosiaalityöntekijää, fysioterapeuttia tai muistihoitajaa. 

Hoito- ja palvelusuunnitelman keskeiset tiedot kirjataan sähköiseen asiakastietojärjestelmään. 

Hoito- ja palvelusuunnitelma on tavoitteellinen suunnitelma, jossa kartoitetaan asukkaan voima-

varat ja elämäntilanne. Hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään vähintään puolivuosittain tai 

hoidon tarpeen muuttuessa. 

 

Sairaanhoito 

 

Peruspalveluun sisältyy sairaanhoitajan suorittamat hoitotoimenpiteet, terveydentilan arviointi, 

seuranta sekä sen vaatimat toimenpiteet. Tuuliharjussa hoitaja tai Keski-Suomen Seututerveys-

keskuksen näytteenottaja vastaa laboratorionäytteiden ottamisesta ja niiden kuljetuksesta ana-

lysoitavaksi. Lääkäri käy Tuuliharjussa kahdesti kuukaudessa. Lääkärintodistuksen (C-todistus) 

hakeminen järjestyy oman lääkärimme kautta.  

 

Palveluyksikkö järjestää asukkaalle kuljetuksen ja mahdollisuuksien mukaan henkilöstötilanteen 

salliessa saattajan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Asukas itse maksaa kuljetuksen ja 

mahdolliset palvelumaksut, kuten poliklinikkamaksut. 
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Lääkehoito 

 

Palvelukeskuksessa käytämme lääkkeiden annosjakelua. Asukas maksaa tarvitsemansa lääkkeet 

itse ja tekee apteekin kanssa suoraveloitus- ja annosjakelusopimukset. Laskut tulevat sopimuk-

sen mukaiseen maksuosoitteeseen. Henkilökunta hoitaa yhdessä lääkärin ja apteekin kanssa re-

septien päivittämisen ja jatkotilaamisen. Henkilökunta huolehtii asiakkaan lääkityksestä. Lääk-

keet säilytetään turvallisesti, ne jaetaan ja niiden vaikutuksia seurataan. 

 

Hygienia 

 

Asukkaan päivittäisestä henkilökohtaisesta hygieniasta huolehditaan ja siinä avustetaan tarvitta-

essa. Huomioidaan hiukset, kynnet, hampaat ja ihonhoito. Perushygieniatuotteet asukkaat kus-

tantavat itse. Kotikunnan hoitotarvikejakeluna asukas saa maksutta sovitun määrän vaippoja sa-

moin perustein, kuin kunnassa kotonaan asuvat henkilöt. Muilta osin asukas maksaa vaipat itse 

(ilmaisjakelun kriteerien mukaisesti). 

 

Vaatteet 

 

Tuuliharjussa asukkaat käyttävät omia vaatteitaan. Vaatteiden tulisi olla helposti puettavia, 

asukkaan kunto- ja liikerajoitukset huomioiden. Myös eri vuodenaikoihin sopiva ulkovaatetus ja 

kengät ovat tarpeellisia, sillä pyrimme ulkoilemaan ympäri vuoden. Hoitajat huolehtivat siitä, 

että asukkaalla on asianmukaiset, puhtaat, tilanteen- ja säänmukaiset vaatteet. Huomioikaa riit-

tävä määrä vaihtovaatteita. Asukas käyttää meillä myös omia liinavaatteita ja pyyhkeitä. Toi-

vomme, että vaatehuollon helpottamiseksi liinavaatteet, pyyhkeet ja vaatteet olisi nimikoitu. 

 

Asukas kustantaa omat henkilökohtaiset vaatteensa, mutta henkilökunta vastaa niiden huollosta 

tehostetussa palveluasumisessa. Tavallisen asumispalvelun puolella asuva asiakas voi ostaa pal-

velun erillisenä tukipalveluna. 
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Ruokailu 

 

Ruokailutilanteet ovat tärkeä osa arkea ja kokoonnumme säännöllisesti yhteisen pöydän ääreen, 

mikäli asukas niin haluaa. Ruoka tulee meille kunnan keskuskeittiöstä, joka sijaitsee palvelukes-

kuksen yhteydessä. 

 

Ateriapakettiin kuuluvat kaikki päivittäiset ateriat: aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja 

iltapala. 

 

Kampaajan ja jalkahoitajan ym. palvelut 

 

Palvelukeskukseen on tilattavissa asukkaiden toiveiden mukaan sovitusti esim. kampaajan ja jal-

kahoitajan palveluita. Nämä tilattavat palvelut ovat asukkaille omakustanteisia.  

 

Viriketoiminta 

 

Asukkaalla on mahdollisuus osallistua järjestettävään viriketoimintaan. Ulkoilemme säännölli-

sesti. Ulkoilussa asukkaita auttavat vapaaehtoiset. Kuorot ym. vierailevat meillä silloin tällöin. 

Seurakunnalla ja seutuopistolla on järjestettyä toimintaa meille kerran kuussa.  

 

Omaisia kannustamme aina osallistumaan läheistensä hoitoon. Mikäli on halua ja esim. jotain 

erityisosaamista, meille voi aina tulla pitämään toimintatuokioita, kuten laulu-, soitto- tai jump-

pahetkiä. Asukkaita voi myös hakea läheisten luokse vierailuille ja tapahtumiin. Kaikki viriketoi-

minta on tervetullutta! 
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Raha-asiat 

 

Asukas itse, hänen valtuuttamansa henkilö tai edunvalvoja vastaa asiakkaan raha-asioista. Asuk-

kaalla on hyvä olla käteistä rahaa palvelukeskuksessa, jotta hän voi käydä kaupassa tai maksaa 

Kela-kyydin esim. lääkäriin tai tutkimuksiin. Kela-kyydin omavastuu on 50 €.  

 

Pyrimme siihen, että omaiset hakevat asukkaalle hänelle kuuluvat etuudet, kuten Kelan asumis-

tuen ja hoitotuen, mutta palveluntuottaja pyrkii muistuttamaan tukien hakemisesta. Hoitajat 

auttavat ja neuvovat tarvittaessa. Palvelukeskus vastaa, että asiakkaan etuudet ovat ajan tasalla. 

 

Asumispalveluiden maksut palvelukeskus Tuuliharjussa 

 

Palveluasumisen vuokra 1.8.21 alkaen 475 € / kk 

Palveluasumisen perusmaksu tukiasunnoissa  69 € / kk 

Maksu sisältää: siivous 2 x kk, hälytysjär-
jestelmä, wc-paperi, sauna x 1 vko 

Hoivamaksu palveluasumisessa Kotihoidon taulukon mukaisesti 

Ovihälytin (palveluasuminen) 5 € / kk 

Paikantava ranneke 30 € / kk 

Ruokailu  

Ateriapäivämaksu (aamupala, lounas, päiväkahvi, päiväl-

linen ja iltapala) 

419 € / kk 

Päivän kaikki ateriat (aamupala, lounas, päiväkahvi, päi-

vällinen ja iltapala) 

15 € / vrk 

Aamupala 2,40 € / krt 

Lounas 6,90 € / krt 
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Päiväkahvi 1,90 € / krt 

Päivällinen 5,40 € / krt 

Iltapala 2,80 € / krt 

  

Tehostetun palveluasumisen vuokra 17 € / m2 / kk 

Maksu sisältää: sähkö, vesi, yhteisten tilo-

jen käyttö 

Hoivamaksu 85 % tuloista 

Käyttövara asukkaalle 167 € / kk 

  

Omaishoidon tuen vapaa 11,60 € / vrk 

Kuntouttava arviointijakso 35 € / vrk 

Lyhytaikainen asumispalvelu 39 € / vrk 

Osapäivämaksu (TEPA 1–4 h, sis. lounaan ja kahvin) 20 € / vrk 

 

Mikäli asiakkaan tulot tai palvelut muuttuvat olennaisesti, tarkistetaan maksu. Asiakasmaksut 

tarkistetaan samanaikaisesti lakisääteisten indeksitarkastusten kanssa vähintään joka toinen 

vuosi. Maksuja on käsitelty tarkemmin kunnan kotihoidon tai asumispalveluiden ohjeissa. 
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Muutettaessa Tuuliharjuun 

 

• Omat tutut esineet ja muistot ovat tervetulleita asuntoon.  

• Omia kalusteita saa tuoda. Tilaa pitää kuitenkin riittää liikkumiseen ja mahdollisten apu-

välineiden käyttöön. 

• Mukaan riittävä määrä omia vaatteita.  

• Mukaan hygieniatarvikkeet, kuten partakone, hammasharja, shampoo ja suihkusaippua. 

 

• Pyrkimys on, että omaiset hakevat asukkaalle hänelle kuuluvat etuudet, kuten Kelan asu-

mistuen ja hoitotuen.                                                          

• Osoitteenmuutoksesta Digi- ja väestötietovirastoon ja Postiin huolehtii asukas itse tai hä-

nen omaisensa. 

 

Tuuliharjun henkilökunta auttaa ja neuvoo mielellään, älkää siis epäröikö kysyä apua ja neuvoa. 

 

Palvelukeskus Tuuliharju  

Hakulintie 3 

19950 Luhanka 

 

Hoitotyön esimies Arja Laine 

Puh. 040 3479 218 

arja.laine@luhanka.fi 

 

Tehostettu palveluasuminen, hoitajat    Palveluasuminen, hoitajat 

Puh. 040 3479 219 (24/7)     Puh. 040 172 0952 (klo 7–21) 

 

Kotihoito, hoitajat 

Puh. 050 477 6980 (klo 7–21.30) 

 

 

 

Tuuliharjun väki toivottaa Teidät viihtymään ja elämään arkea kanssamme! 


