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Porin perusturvan palvelu- ja 
vanhainkodeissa on turvallista asua ja 
elää oman näköistä elämää. Huolehdimme 
asiakkaista yksilöllisesti ja 
kokonaisvaltaisesti. Tarjoamme palveluja 
tarpeiden sekä toiveiden mukaan.

TURVALLISTA 
ASUMISTA

Kodinomainen ympäristö mahdollistaa sujuvan arjen, jossa voi nauttia virikkeistä 
ja seurasta omien mieltymysten mukaan. Tarjoamme terveellistä ja täysipai-
noista perusruokaa, joka kattaa yksilöllisesti ikäihmisen koko päivän ravinnon 
tarpeen. Huomioimme ruokalistassamme juhlat sekä perinne- ja toiveruuat. 

Koulutettu henkilökunta on läsnä ympäri vuorokauden auttamassa asiakasläh-
töisesti ja kuntouttavalla työotteella arjen toimissa.

Pariskunnilla on mahdollisuus asua yhdes-
sä yhteisessä huoneessa. 

OMAISET JA 
LÄHEISET OVAT AINA 
TERVETULLEITA 
YKSIKKÖIHIMME!



HAKEUTUMINEN

Ympärivuorokautisen hoidon palvelui-
hin hakeudutaan vanhuspalveluiden 
palveluohjaajien kautta. Palveluoh-
jaaja sopii kotikäynnin tai osallistuu 
asiakkaan hoitokokoukseen ja selvit-
tää yhdessä asiakkaan ja omaisten tai 
läheisten kanssa asiakkaan toimin-
takykyä ja avuntarpeita. Lisäksi hän 
varmistaa, että kaikki kotona asu-
mista tukevat palvelut on arvioitu ja 
käytetty. 

Asiakkaan ympärivuorokautisen hoi-
don tarve määritellään aina kokonai-
sarvion perusteella. Asiakaskohtaisen 
palvelutarpeen arvioinnin sekä geriat-
rin kannanoton pohjalta palveluohjaaja 
tekee päätöksen ja sen ollessa myön-
teinen, täyttää yhdessä asiakkaan tai 
hänen omaisensa kanssa hakemuksen 
ympärivuorokautiseen hoitoon.

SAS-toimisto (selvitä-arvioi-sijoita) kä-
sittelee hakemukset kolmen kuukauden 
määräajassa. Hakemusvaiheessa asia-
kas voi esittää toiveensa hoitopaikasta, 
mutta sijoitusvaiheessa huomioidaan 
kaikki käytettävissä olevat asiakkaan 
tarpeeseen vastaavat hoitopaikat.

Ympärivuorokautisen hoidon tavoit-
teena on, että omasta kodistaan 
muuttaneen vanhuksen ei tarvitse 
enää vaihtaa hoitopaikkaa.

TEHOSTETTU  
PALVELUASUMINEN

Tehostettu palveluasuminen on asu-
mista, jossa turvataan yksilöllinen 
asuminen henkilöille, jotka tarvitse-
vat runsaasti hoitoa, huolenpitoa ja 
valvontaa ympärivuorokautisesti. Asi-
akkaat asuvat pääsääntöisesti yhden 
tai kahden hengen vuokra-asunnoissa 
ja maksavat kuukausittain vuokran 
lisäksi käyttämistään palveluista. Pal-
velumaksut sisältävät hoidon ja hoi-
van, ateriat, vuokran, turvapalvelut, 
siivouksen sekä pyykkihuollon. 



Tehostetun palveluasumisen maksu 
koostuu ateria-, tuki-, hoiva- ja hoi-
topalvelumaksuista. 

Tehostettuun palveluasumiseen sisäl-
tyy hygieniatuotteista esim. inkonti-
nenssituotteet (vaipat) ja peruspe-
suaineet. Asiakas kustantaa itse mm. 
lääkkeet, lääkärissä käynnit ja tutki-
mukset, hammashoidon sekä kuljetuk-
set.

PITKÄAIKAINEN LAI-
TOSHOITO

Pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään 
Porin perusturvan vanhainkodeissa. 
Asiakkaalta peritään maksukyvyn mu-
kaan määräytyvä kuukausimaksu, joka 
kattaa asiakkaan tarvitsemat palve-
lut, hoidon ja hoivan. 

PALVELUT

Asiakkaan muuttaessa yksikköön, 
hänelle laaditaan yksilöllinen hoito-, 
palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yh-
dessä asiakkaan ja hänen omaisensa 
ja omahoitajan kanssa. 

Hoito- ja palvelusuunnitelma koostuu 
asiakkaan palvelujen tarpeista, ta-
voitteista ja keinoista niiden saavut-
tamiseksi. Hoito- ja palvelusuunnitel-
maan kirjataan mm. miten asiakkaan 
raha-asioiden hoito on järjestetty.

Asiakkaan omakustanteisia  
palveluja palveluasumisessa ovat:
• Kampaaja ja parturi
• Hieroja ja jalkahoitaja
• Hammaslääkäripalvelut
• Lääkkeet 
• Matkat
• Henkilökohtaiset tarvikkeet (suu-

hygienia tuotteet, hiusten- ja 
ihonhoitotuotteet, parranajoväli-
neet yms.)

TILAT

Oman huoneen saa sisustaa mielei-
sekseen turvallisuuden huomioiden. 



Huoneessa on valmiina hoitosänky, 
yöpöytä ja yleisvalaistus. Tutut valo-
kuvat, taulut ja huonekalut tekevät 
huoneen kotoisaksi. Palvelukodissa 
laitoshuoltajat tekevät viikkosiivouk-
sen. Yhteisissä tiloissa voi viettää ai-
kaa ja seurustella muiden asiakkaiden 
kanssa.

SOVITTAVAT ASIAT

Vuokrasopimus, palvelusopimus ja 
palvelumaksupäätös tehdään toimis-
tohoitajien Tiina Myllymaa (puh. 044 
701 6664) ja Tuija Virta (puh. 044 
701 3444) luona. Toimisto sijaitsee 
Perusturvan hallintorakennuksessa, 
Maantiekatu 31 D, 28120 Pori. Henki-
lökohtaisesta tapaamisajasta sovitaan 
puhelimitse.

KELA:n asumistuki- ja hoitotukihake-
mukset täytetään yksiköissä henkilö-
kunnan avustuksella. 

EDUNVALVONTA

Mikäli asiakkaalle on tarpeen hakea 
edunvalvojaa, voi hakemuksen tehdä 
Porin maistraatissa Pohjoisranta 11E 
(Puuvilla) PL 191, 28101 Pori. Palve-

luohjaaja neuvoo ja ohjaa tarvittaessa 
hakemuksen tekemisessä. 

MUUTTOILMOITUS JA 
POSTI

Omainen tekee postiin muuttoil-
moituksen. Sovittavaksi jää, kään-
netäänkö asiakkaan posti yksikköön 
vai asioita hoitavalle omaiselle/edun-
valvojalle. Yksiköstä huolehditaan 
maistraattiin ilmoitus.

VAATTEET

Asiakkaat käyttävät omia vaatteitaan. 
Vaatteiden on hyvä olla käytännölli-
siä ja helppohoitoisia. Sekaannusten 
välttämiseksi vaatteet tulee nimikoi-
da. Sopivat ulkovaatteet ja jalkineet 
ovat myös tarpeellisia. Pesula huo-
lehtii asiakkaiden vaatteiden pesus-



ta. Omaisten toivotaan huolehtivan 
erityispesua vaativien vaatteiden pe-
susta. Vuode- ja liinavaatteet tulevat 
yksikön puolesta.

APUVÄLINEET

Muuttaessaan yksikköön asiakas tuo 
mukanaan henkilökohtaiset apuvä-
lineet esimerkiksi rollaattorin tai 
pyörätuolin. Taloissa on myös apuvä-
lineitä, tarvittaessa lainaamme apu-
välineyksiköstä välineitä arjen suju-
vuuden takaamiseksi.

LÄÄKÄRI JA  
LÄÄKEHUOLTO

Porin perusturva järjestää peruster-
veydenhuollon lääkäripalvelut. Yksi-
tyis-/erikoislääkärin käynnit asiakas 

kustantaa itse. Palvelukodeissa on 
käytössä lääkkeiden koneellinen an-
nosjakelu, jonka palvelumaksun mak-
saa Porin perusturva. Asiakas maksaa 
omat lääkkeensä. Yksikössä hoita-
jat huolehtivat reseptien uusimisen, 
lääkkeiden tilaamisen sekä lääkkeiden 
antamisen asiakkaalle lääkärin ohjeen 
mukaan noudattaen turvallisen lääke-
hoidon periaatteita.

ATERIAPALVELU

Päivittäinen ateriapalvelu koostuu 
aamupalasta, lounaasta, päiväkah-
vista, päivällisestä, iltapalasta sekä 
myöhäisiltapalasta. Ateriasuunnittelu 
pohjautuu ikäihmisten ravitsemustot-
tumuksiin ja ruokailurytmiin.

VIRIKKEELLINEN  
TOIMINTA

Yksiköissä järjestetään virikkeellistä 
toimintaa, esim. lehtien lukua, kes-
kustelua, yhdessä olemista ja ulkoilua. 
Yksiköissä on nähtävillä tarkempi viik-
ko-ohjelma.



TEHOSTETUN PALVE-
LUASUMISEN YKSIKÖT

VANHAINKODIT

Kullaankoto
Koskitie 15, 29340 Kullaa

Mäntylinnan vanhainkoti
Hakalantie 7 B
29600 Noormarkku

Kohorttiosasto Puutarhakoti
Veturitallinkatu 1B
28120 Pori

Aleksin Hovi
Viittatie 8, 28370 Lavia

Kiilarinteen palveluasunnot
Antintie 52, 29900 Merikarvia

Mäntylinnan palveluasunnot
Hakalantie 7 B, 29600 Noormarkku

Palvelukeskus Himmeli
Palokunnantie 39, 28370 Pori

Palvelukoti Jokihelmi
Puunaulankatu 1 1A ja 1B, 
28100 Pori

Palvelukoti Jokiranta
Karjapiha 6, 28100 Pori

Palvelukoti Kyläsaari
Vanhainkodintie 93, 28760 Pori

Palvelukoti Puhuri
Puhurintie 1, 28370 Pori

Palvelukoti Snällintupa
Snällintie 4, 29600 Noormarkku

Palvelukoti Palmu-Pori
Maantiekatu 31 E, 28120 Pori

Yksityisistä ostopalvelupaikoista saatte  
tietoa palveluohjaajilta



Porin Perusturva
PL 121, 28101 PORI
Maantiekatu 31, 28120 PORI
puh. 02 621 3500www.pori.fi

PALVELUOHJAAJAT
Itäinen alue 
Kirsi Sarin 
Palokunnantie 39  
28370 Pori 
puh. 044 701  6706

Läntinen alue 
Maj-Britt Nurminen 
Maantiekatu 31 E  
28120 Pori 
puh. 044 701 6758

Pohjoinen alue 
Jenni Bollstedt  
Eva Ahlströmintie 8 
29600 Noormarkku 
puh. 044 701 0816


