
  

TERVETULOA LYHYTAIKAISHOITOON 

PALVELUKESKUS JOUSEEN 

 

Palvelukeskus Jousi sijaitsee Joutsan keskustan läheisyydessä, 

sote-keskuksen vieressä. Tarjoamme ympärivuorokautista 

lyhytaikaishoitoa.  

Lyhytaikaishoidon tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltainen 

tilannekartoitus, palvelutarpeen arviointi, kotona selviytymisen 

tukeminen, palveluiden ja vertaisryhmien hyödyntämiseen 

ohjaaminen ja omaishoitajuuden tukeminen ja koko perheen 

voimavarojen huomioiminen. 

 

Jousessa palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ottamalla huomioon 

asiakkaan todelliset tarpeet. Huolenpito on ennakoivaa asiakkaan 

voinnin ja kunnon mukaan.  Lyhytaikaisasiakkaan hoitoon osallistuu 

sairaanhoitajia, lähi- ja perushoitajia ja laitosapulaisia. Asiakkaiden 

hyvän hoidon toteuttamiseen osallistuvat myös jakelukeittiössä toimiva 

emäntä, siistijät, pesulatyöntekijä sekä avustavat henkilöt. Asiakkaiden 

hoitoon osallistuu harjoittelujaksoilla olevia sosiaali- ja 

terveydenhuollon opiskelijoita.  

 

 

 

 

 



Lyhytaikaishoitopaikat ovat Kuuselan yksikössä. 

Lyhytaikaishoitoasiakkaat majoittuvat yhden hengen huoneissa.  

 

Yhteystiedot 

Osoite: Palvelukeskus Jousi, Myllytie 14, 19650 

Joutsa 

Puhelinnumero:  Koivula 040 582 7933 
Yhteydenotot mielellään klo 9-15 

Kuusela 040 658 8945 

Vastaava sairaanhoitaja: Anita Heinonmäki 040 554 2664 

Sairaanhoitaja:  Pasi Rutanen 040 578 3047 

Asumispalvelujen ja  040 358 8160 

hoitotyön  

esimies 

Sähköposti:  etunimi.sukunimi@joutsa.fi            

Tuo mukana tullessasi 

- ajantasainen lääkelista sekä säännöllisesti käytettävät, että  

tarvittaessa käytettävät lääkkeet sekä vatsanpehmikkeet 

- vaihtovaatteita 

- hygieniatarvikkeet: suihkusaippua, shampoo, hammasharja ja –

tahna, partakone, hiusharja, perusvoide jne. 

- pesuvoiteet, pesulaput sekä vaipat, mikäli niitä tarvitset. 

- tarvittavat apuvälineet, esim. kävelykeppi, rollaattori, pyörätuoli 

Huomioithan, että et tarvitse rahaa mukaasi, sillä lähetämme sinulle 

laskun lyhytaikaishoitojakson päätyttyä kotiisi.  

Jätäthän arvoesineet kotiin. 

 



Mikäli sinulla on säännöllisesti varatut lyhytaikaishoitojaksot Jousessa, 

voit halutessasi jättää osan hoitoosi liittyvistä tarvikkeista (esim. vaipat, 

pesulaput, pesunesteet) odottamaan seuraavaa jaksoasi. Näin 

saamme siirtymiset kodin ja Jousen välillä mahdollisimman sujuviksi.  

 

Lyhytaikaisasiakkaaksi tuleminen 

Asiakasvalinnat tehdään asiakkaan toimintakyvyn arvioinnin 

perusteella yhteistyössä sairaalan ja kotihoidon henkilöstön sekä 

omaisten kanssa.  Jousessa tarjotaan lyhytaikaishoitoa myös 

omaishoitajien vapaapäivien ajaksi. Ota rohkeasti yhteyttä kotihoidon 

vastaavaan sairaanhoitajaan p. 040-840 4636. 

Saapuminen lyhytaikaishoitoon klo 14 jälkeen ja kotiutuminen klo 12 

mennessä. Saapuminen ja kotiutuminen pääasiassa tiistaisin. 

 

Lyhytaikaisasiakkaan huone 

Lyhytaikaisasiakkaat ovat yhden hengen huoneissa Kuuselan 

yksikössä. Huoneissa on valmiina sähkökäyttöinen sänky, yöpöytä ja 

vuodevaatteet sekä verhot.  

 

Hoitosuunnitelma 

Jokaiselle lyhytaikaisasukkaalle tehdään hoitosuunnitelma, joka ohjaa 

asukkaan lyhytaikaishoidon tavoitteiden saavuttamista. Hoitajat 

seuraavat hoitosuunnitelman toteutumista ja huolehtivat tarkemmin 

asiakkaan henkilökohtaisista tarpeista. Kaikki Jousessa työskentelevät 

ovat asiakkaita varten ja aina tarvittaessa käytettävissä. Kaikissa 

asiakkaan asioissa pyydetään ottamaan asia rohkeasti puheeksi 

vuorossa olevan hoitajan kanssa. Kotihoidosta tuleville kotihoito tekee 

tavoitteet. 

 



 

Siivouspalvelu ja vaatehuolto 

Siivouspalvelu ja vaatehuolto kuuluvat lyhytaikaisasiakkaan palveluun. 

Vaatteiden tulee olla nimikoituja.  

 

Turvapalvelut 

Lyhytaikaishuoneissa on käytössä hoitajakutsujärjestelmä. Lisäksi 

kaikkien osastojen ovissa on sähkölukitus ja tarvittaessa ovet voidaan 

sulkea. Ovet pyritään kuitenkin pitämään auki aina kun se on 

mahdollista. Pääoven edessä oleva turvaporttia pidetään kiinni 

turvallisen liikkumisen turvaamiseksi.  

 

Hoitotarvikkeet 

Hoitotarvikkeet eivät kuulu hoitomaksuun. Asukkaat ostavat itse 

hoitoonsa tarvittavat tarvikkeet.   

 

Lääkehoito 

Lyhytaikaishoitoon tuleva asiakas tarvitsee mukaansa käyttämänsä 

säännölliset ja tarvittavat lääkkeet. Jos asiakas tulee Jouseen suoraan 

sairaalasta, siellä lääkkeet jaetaan seuraavaan arkipäivään, jonka 

aikana omainen/läheinen tai säännöllisen kotihoidon piirissä olevan 

kotihoidon sairaanhoitaja toimittaa asiakkaan lääkkeet Jouseen.    

 

Maksut 

Lyhytaikainen palveluasuminen: 42,80 €/vrk, maksu sisältää ateriat, 

asumisen ja hoivan. Lääkekustannukset ja henkilökohtaiset tarvikkeet 

asiakas ostaa itse  



(Perusturvalautakunta 15.1.2020 § 9; vanhuspalveluiden 

asiakasmaksut 2020). Omaishoitajan vapaapäivien aikainen hoito 

maksaa 11,40 €/vrk. 

Jouseen saapuminen ja sieltä poistuminen tapahtuu omakustanteisesti 

joko omaisesi tai taksin kuljettamana. 

 

Yhteydenpito 

Omaiset ovat tervetulleita vierailemaan Jousessa klo: 13-16 välisenä 

aikana. Hoitajat tavoittaa parhaiten puhelimitse on klo: 9-14 välillä. 

Vastaavan sairaanhoitajan tavoitat varmimmin arkipäivisin klo 9-14.00. 

Ilmoitamme akuuteista voinnin muutoksista ja siirroista toiseen 

hoitopaikkaan ensisijaiselle yhteyshenkilölle.  

Palautetta (kehitysideoita, risuja ja ruusuja) voit antaa koko 

henkilökunnalle. Meitä voi lähestyä myös sähköpostitse, mutta 

huomioithan, että emme voi vastata sähköpostitse yksittäisen 

asiakkaan hoitoon liittyviin asioihin.  

 

Päiväohjelmaa rytmittävät ruokailut 

Klo 7:30 Aamiainen 

Klo 11:15 Lounas 

Klo 14:00 Päiväkahvi 

Klo 16:00 Päivällinen 

Klo 19:00 Iltapala 

Ruoka tarjoillaan ensisijaisesti yksikön päiväsaliin, tarvittaessa 

asukashuoneisiin. 

Päiväohjelmaan saattaa tulla joskus muutoksia, esim. Jousessa 

järjestettävien tapahtumien vuoksi. Tapahtumista ilmoitamme 

käytävillä olevilla ilmoitustauluilla. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TERVETULOA LYHYTAIKAISHOITOON            

PALVELUKESKUS JOUSEEN 
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