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JOHDANTO
Hoito- ja hoivapalveluja annetaan Kaavin kunnan vanhustyössä
alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai vanhuuden perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen tavanomaiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista. Vanhusten toimintakykyä mitataan Johannes-kodin toimintakyvyn arviointiasteikolla:

1. Perushoito ja hygieeniset tarpeet
2. Apu ruokaillessa ja juomisessa
3. Liikunta
4. Terveydenhoito ja hoitotoimenpiteet
5. Orientoituminen aikaan ja paikkaan
6. Sosiaalinen kanssakäyminen
Hoitoisuusluokka:
0

0

Pistettä

1

1-11

Pistettä (palveluasuminen)

2

12-26

Pistettä (palveluasuminen)

3

27-44

Pistettä (tehostettu palveluasuminen)

4

> 45

Pistettä (tehostettu palveluasuminen)
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Toimintakyvyn arvioinnin tarkoituksena on seurata asiakkaan toimintakykyä. Toimintakykyä arvioidaan fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta.

Asiakkaan palvelut:
1. Kotihoito
2. Omaishoito
3. Palveluasuminen
4. Perhehoito, yksityinen hoitokoti, tehostettu palveluasuminen
5. Terveyskeskuksen vuodeosasto
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KOTIHOITO
Kotipalvelu ja kotisairaanhoito

Kotipalvelua annetaan alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai vanhuuden perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen tavanomaiseen elämään kuuluvista päivittäisistä tehtävistä ja toiminnoista (mm. ruokailuun, asumiseen, päivittäiseen hygienian hoitoon ja lääkehuoltoon liittyvät asiat). Lähihoitajat huolehtivat
yhteistyössä kotisairaanhoidon kanssa asiakkaiden lääkehoidosta.
Tavoitteena on, että asiakas pystyy asumaan kotona mahdollisimman pitkään kotiin annettavien palvelujen turvin. Kotipalvelussa
kunnioitetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta, tuetaan omatoimisuutta ja ylläpidetään asiakkaan turvallisuuden tunnetta.
Palvelut määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa yhdessä asiakkaan ja hänen lähiomaistensa kanssa. Kotona asumista tuetaan
myös tukipalvelujen avulla (ateriapalvelu, kuljetuspalvelu, kauppapalvelu, turvapuhelin, päivätoiminta). Kotipalvelua annetaan maanantaista sunnuntaihin klo 6.00 – 21.00. Jatkuvasta kotihoidosta peritään kuukausimaksu palvelun tarpeen ja asiakkaan (ja hänen puolisonsa) tulojen perusteella. Tilapäisen kotihoidon maksu on 12.00
€/joka alkava tunti.
Sairaanhoidollista apua on saatavilla kotisairaanhoidon toimesta. Tilapäinen kotisairaanhoidon käynti maksaa 12,00 €.
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Palveluasunnot

Palveluasunto on asumismuoto, kun
vanhus ei enää selviydy kotona kotipalvelun turvin. Kaavilla on 39 palveluasuntoa. Asukkaan omatoimisuutta ja
toimintakykyä ylläpidetään mahdollisimman pitkään. Kotihoitopalvelua on
saatavilla klo 7-21 välisenä aikana, yöllä apua saa palvelukeskuksen yöhoitajilta tarpeen mukaan.
Lisätietoja antaa palveluohjaaja p. 040 703 0451.

TUKIPALVELUT
Ateriapalvelu

Henkilön, joka ei kykene huolehtimaan ruoan valmistuksesta, on
mahdollisuus hakea ateriapalvelun
asiakkaaksi. Ateriapalvelun piirissä
oleville viedään kotiin lämmin ateria päivittäin, myös viikonloppuisin
(lauantaina toimitetaan sunnuntain ruoka).
Ateriat valmistetaan palvelukeskuksen keittiössä. Erityisruokavaliota
noudattaville valmistetaan ruokavalion mukaiset annokset. Lounas
palvelukeskuksella maksaa 6,90 € ja kotiin kuljetettu ateria 8,20 €.
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Siivouspalvelu

Kaavin kotihoitopalveluna ei voida järjestää siivouspalvelua. Siivouspalveluita voi tiedustella alla olevan listan toimijoilta.
Attendo Kaavi GG- Hoiva Oy puh. 040 358 1854
Kaavin 4H – Yhdistys puh. 044 290 96 36
Sannan hoivaoiva puh. 040 516 9952
Tarjan kotiaskare 050 5690734
Helenan Moniapupalvelu puh. 045 865 6077
Hoivakoti Rautakumpu Oy puh. 050 520 8202
Hanna Mustonen puh. 040 0495 354

Kylvetyspalvelu

Kylvetyspalvelua annetaan erillisenä tukipalveluna kotona maanantaista perjantaihin sekä palvelukeskuksella torstaisin. Kylvetyspalvelun hinta on kotona 8,00 €/kerta ja palvelukeskuksella 6 €/kerta.
Kuljetuspalvelu

Sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu
haetaan erillisellä hakemuksella. Saunaan kuljetukset järjestetään
saunapäivinä.
Turvapalvelu

Turvapalvelun tarpeessa olevalle henkilölle voidaan järjestää turvapuhelinpalvelu.
Viriketoiminta

Viriketoiminnan tavoitteena on kotona-asumisen tukeminen. Palvelukeskuksessa järjestetään maanantaisin klo 9.00 - 14.00 kotona
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asuville ikäihmisille viriketoimintaa. Toiminnan yhteydessä voi nauttia aamupalan, lounaan ja iltapäiväkahvit.
Toiminnan sisältö on monipuolinen; askarellaan, lauletaan, pelataan
pelejä, kuunnellaan ulkopuolisia alustajia ja ohjelman esittäjiä kerholaisten omien toivomusten mukaisesti.
Kerhopäivän hinta on 12,00 € sekä kuljetus 5,00 €/virikepäivä.

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN/ Palvelukeskus
Tehostetun palveluasumisen piiriin kuuluvat
tehostetun palveluasumisen yksikkö sekä
muistiyksikkö. Kaikille asukkaille laaditaan
yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka ohjaa päivittäistä toimintaa asukkaan hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Jokaisella asukkaalla on kaksi omahoitajaa, jotka perehtyvät vielä tarkemmin asukkaan asioihin ja pitävät
pääsääntöisesti yhteyttä omaisiin. Palvelukeskuksella on kaksi yöhoitajaa, jotka tarvittaessa käyvät myös palveluasunnoilla. Perushoidon, lääkehuollon ja sairaanhoidollisten palvelujen lisäksi asukkaille järjestetään erilaista viriketoimintaa ja tapahtumia.
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Mäntyrinne

Tehostetussa yksikössä annetaan hoivaa ja hoitoa vanhuksille, jotka
tarvitsevat apua ympäri vuorokauden. Palvelukeskuksella on yhteensä 15 asuntoa sekä kaksi vuorohoitopaikkaa. Lähihoitajia on
paikalla ympärivuorokautisesti. Asukkaat asuvat vuokralla maksaen
itse ateria-, lääke-, pyykki- sekä hoito- ja hoivapalveluista. Asunnot
kalustetaan mielellään omilla huonekaluilla ja tavaroilla. Asukkailla
on käytössä omat vaatteet. Toiminnan lähtökohtana on asukkaan
yksilöllisten tarpeiden huomiointi, yhteistyö omaisten kanssa ja kuntouttava työote.
Lisätietoja antaa palveluohjaaja p. 040 703 0451 tai palvelukeskuksen sairaanhoitaja p. 040 825 6091

9

Hopeakoti

Muistiyksikkö on tarkoitettu vanhuksille, jotka eivät selviydy kotona
tai palveluasunnoilla huonon muistisairauksien vuoksi. Yksikön toiminta-ajatuksena on luottamuksellinen ja turvallinen koti, joka luodaan yhteistyössä asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa.
Asukaspaikkoja on 10 sekä yksi vuorohoitopaikka. Asukkaat asuvat
yhden tai kahden hengen huoneissa. Kustannukset muodostuvat
vuokra-, hoitotarvike-, ateria-, pyykki- ja lääkekuluista sekä hoito/hoivapalvelumaksuista.
Lisätietoja antaa palveluohjaaja p. 040 703 0451 tai palvelukeskuksen sairaanhoitaja p. 040 825 6091.
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OMAISHOIDON TUKI
Omaishoidon tukea myönnetään jatkuvaa hoitoa tarvitseville henkilöille, jotka ilman kyseistä omaisen tai muun henkilön antamaa apua
olisivat tehostetun palveluasumisen tarpeessa. Tuen määrä vaihtelee hoidon tarpeesta ja talousarvioon varatusta määrärahasta riippuen. Tuki on veronalaista tuloa. Omaishoidon tukeen liittyy omaishoitajaa tukevat palvelut.
Ennen päätöstä selvitetään kotikäynnillä asiakkaan oma toimintakyky sekä hoidon ja palvelun tarve. Kotikäynnillä laaditaan lähihoitajan
ja hoidettavan kanssa yhdessä hoito- ja palvelusuunnitelma.
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Intervalliasiakkaiden omaisten tiedote
Toivomme, että toisitte omaisenne hoitojaksolle klo 13.00–14.00 välisenä aikana. Henkilökunnalla on kyseisenä aikana paremmin aikaa ottaa omaisenne vastaan. Omaisellanne on mahdollisuus osallistua maanantaisin päiväkeskustoimintaan, joka sisältää erilaisia
virikkeitä ja vierailijoita sekä muihin palvelukeskuksella järjestettäviin tapahtumiin.

Päiväohjelmaan sisältyy
 hygieniasta huolehtiminen
 ruokailut (aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala)
 tarvittaessa otamme lääkäriin yhteyttä ja huolehdimme verikokeista
 muu tarvittava hoiva- ja huolenpito

Hoitojaksolle tullessa mukana on oltava
 henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet (miehillä partakone)
 hoitojaksokohtaiset lääkkeet, lääkedosetit ja voimassa olevat
lääkelistat
 tarvittava määrä vaihtovaatteita, jotka on nimikoitu
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 jos omaisenne käyttää vaippoja, niitä tulisi olla riittävä määrä
mukana
 käytössä olevat apuvälineet
VAIHTOVAATTEITA VOIDAAN PESTÄ TALOSSA, MUTTA
SIITÄ LASKUTETAAN ERIKSEEN
40 € PYYKKIHUOLTOMAKSU.

Intervallijakson hinnat
Omaishoitajan vapaa 11,40 € / vrk (3 pv / kk) 
lisäpäivät 28 €
Intervallihoito 30 € / vrk
Osapäivähoito 22,50 € / vrk

Yhteistyön toimivuuden kannalta toivomme, että tulisitte keskustelemaan ja kertomaan toiveistanne läheisenne hoidon suhteen.

Palveluohjaaja puh. 040 703 0451
Muistiyksikön puh. 040 0482 903
Sairaanhoitaja puh. 040 825 6091
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PUHELINNUMEROT

Sosiaalijohtaja

p. 040 502 5827

Palveluohjaaja

p. 040 703 0451

Kotipalvelu

p. 0400 503487

Palveluasuntojen hoitaja t

p. 040 551 8340

Palvelukeskus hoitajat

p. 040 825 6091

Muistiyksikön hoitajat

p. 040 048 2903

Kotisairaanhoito

p. 040 584 5161

Vastaava sairaanhoitaja

p. 040 824 6727
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