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Uuden asukkaan tulo vanhainkotiin 

 
Olette tervetullut asumaan Pusulan vanhainkotiin. Myös omaisena toivotamme Teidät 
tervetulleeksi. 
 
Pusulan vanhainkodissa hoidetaan vanhuksia, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista 
hoivaa. Asukaspaikkoja on 42. Henkilökunta koostuu sairaanhoitajista ja lähihoitajista. 
Pyrimme luomaan asukkaille turvallisen arjen, johon kuuluu toimintakykyä ylläpitävää 
toimintaa. Kullekin asukkaalle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa sovitaan 
hoitotyöntavoitteista. Hoitosuunnitelman laadintaan osallistuvat asukkaan lisäksi omainen, 
vastuuhoitaja ja muut tarpeelliseksi katsotut tahot.  
 
 

Yhteystiedot 
 
Ylihoitaja Hannele Patjas ………………………………… 044 369 1121 

Pusulan vanhainkoti 
 

 

Osastonhoitaja Nina Virtanen …………………………….. 
Hoitajat ……………………………………………………… 

044 7674743 
044 7674747 
 

Toimistosihteeri Merja Ruuskanen ……………………..... 
- mm. hoitomaksut 

044 369 5200 
 

Sosiaalityöntekijä ………………………………………... 044 3742839 

 



 

 

Huoneen kalustaminen 
 
Saatuanne ilmoituksen paikasta Pusulan 
vanhainkodissa toivomme Teidän muuttavan viikon 
kuluessa. Huoneeseen voidaan tuoda joitakin omia 
tavaroita ja rakkaita esineitä. Liikkumisen ja 
paloturvallisuuden vuoksi mattoja ei valitettavasti 
voi käyttää. Samoin tupakointi sekä muu avotulen 
teko on kielletty kaikissa huoneissa. Omaisia 
pyydetään sopimaan henkilökunnan kanssa, mitä 
tavaroita voi tuoda.  Arvoesineitä ei ole hyvä tuoda 
taloon, kuten ei myöskään suuria käteisvaroja. 
Halutessaan voi pienehköjä käteisvaroja säilyttää 
toimistossa sijaitsevassa arvotavarakaapissa. 
 
 

Muuttoilmoitus 
 
Muuttoilmoitus on hyvä tehdä heti kun muuttopäivä 
on varmistunut, samoin postin kääntäminen on 
hyvä huolehtia välittömästi uuteen osoitteeseen. 
Muuttoilmoituksen voi tehdä postiin tai maistraattiin. 
 
Jos asukas ei itse hoida virallisia asioita, esim. 
laskut, on ne hyvä kääntää suoraan 
omaisen/asianhoitajan osoitteeseen.  
 
 

Maksut 
 

 Laitoshoidon maksun määräytymismenettely 
on valtakunnallinen ja perustuu 
lainsäädäntöön. (Laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista 
1051/2009 ja asetus 1099/2009). 
 

 Hoitomaksu määräytyy tulojen mukaan. Nettotuloista otetaan hoitomaksuna 85 % 
kuukaudessa, omaan käyttöön on jäätävä vähintään 105 € kuukaudessa. 
 

 Hoitomaksu on voimassa toistaiseksi ja maksut tarkistetaan joka toinen vuosi ja 
tulojen muuttuessa. 

 

 Jos laitoshoitoon tulee puolisoista suurempituloinen, niin maksu voi olla enintään 
42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista kuukausittaisista nettotuloista.  

 

 Hoitomaksuasioista voi tiedustella toimistosihteeriltä, puh. 044 369 5200. 
 

 
 
 
Hoitomaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. 



 

 

Maksuun sisältyy 
 

o Vanhainkodin asukas saa hoitomaksua vastaan asunnon, hoidon, ruoan, lääkkeet 
ja kaikki talon lääkärin määräämät hoidot ja tutkimukset (myös talon lääkärin 
määräämät silmä- ja hammaslääkärikäynnit) sekä kuljetukset näihin hoitoihin ja 
tutkimuksiin. 

 
o Toimintakykyä edistävistä/ylläpitävistä tai terveydenhoidollisista (lääkärin 

määräämänä) syistä voidaan asukkaalle hankkia talon kustantamana esim. 
silmälasit tai hammasproteesit; näiden ostopaikasta, hinnasta yms. on kuitenkin 
neuvoteltava osastonhoitajan kanssa.  

 
o Tällä hetkellä kaupunki ostaa asukasvaatetusten pesulapalvelut Lindström Oy:ltä. 

Pääsääntöisesti Pusulan vanhainkodissa käytetään vuokravaatteita, mutta 
halutessaan asukas voi tuoda myös nimikoituna omia vaatteita. Omaiset vastaavat 
asukkaan omista vaatteista ja niiden pesusta. 

 
o Pusulan vanhainkodissa on perushygieniatarvikkeet, mutta halutessaan asukas voi 

hankkia henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet (hammasharja ja -tahna, deodorantti 
yms.) itse. Sähköparranajokoneen 
asukas hankkii itse. 

 
o Asukas saa käyttöönsä 

tarvitsemansa apuvälineet. 
 

o Asukkaalle kustannetaan Pusulan 
vanhainkodin hankkima hiusten 
leikkaus neljä kertaa vuodessa. 
Muutoin asukas maksaa itse 
kampaajan palvelut. 

  

o Kotilomasta aiheutuvat 
matkakulut Lohjan alueella 
korvataan 1 x kk. 

 
 

 
Saapuminen 
 
 
Pyydämme omaisia sopimaan henkilökunnan kanssa tuloajasta ja toivomme, että joku 
omaisista olisi mukana tulohaastattelussa. 
 
Hoitaja ottaa uuden asukkaan vastaan, tekee tulohaastattelun, selvittää lääke- ja 
ruokavalioasiat sekä kirjaa asukkaan omaisten yhteystiedot. Asukkaan tullessa Pusulan 
vanhainkotiin hänelle nimetään vastuuhoitaja, jonka toimesta laaditaan asukkaan/omaisen 
kanssa yhdessä hoitosuunnitelma. 
 



 

 

Pyrimme siihen, ettei side omaisiin katkea vaikka asukas muuttaakin Pusulan 
vanhainkotiin; omaiset voivat olla mukana asukkaan elämässä. Omaiset ovat tervetulleita 
esimerkiksi avustamaan ulkoilussa ja ruokailussa sekä seurustelemaan Pusulan 
vanhainkodissa asuvan läheisensä kanssa. Asukkaat voivat käydä vapaasti kotilomilla. 
Lomista pyydetään sopimaan henkilökunnan kanssa.   
 
Tarvittaessa asukkaan voinnin ja kunnon muuttuessa ja tilanteen niin vaatiessa asukas 
voidaan joutua siirtämään toiseen huoneeseen tai yksikköön. Siirrosta sovitaan lääkärin, 
asukkaan ja omaisten kanssa. 
 
Valitettavasti emme aina voi tarjota yhden hengen huonetta. 
 
 
Pusulan vanhainkodissa vierailuaikaa on klo 12.00 – 18.30. Poikkeavista vierailuista voi 
sopia henkilökunnan kanssa. 
 
 
 
Mikäli jokin asia jäi askarruttamaan teitä, niin otattehan yhteyttä! 
 
 
 
 
Terveisin, 
Pusulan vanhainkodin henkilökunta  

 

 
                                                                                 
      

 

 


