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Ohjeet lyhytaikaishoitojaksolle tulevalle  

 

Lyhytaikaishoito on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat tilapäisesti ympärivuorokautista hoitoa. 

Hoitoon on mahdollisuus myös silloin, kun hoitava omainen tarvitsee lepoa ja virkistystä tai on 

sairastunut ja täten estynyt hoitamaan läheistään. Yksiköissä kannustetaan omatoimisuuteen ja 

hoitajat toimivat toimintakykyä edistävää työotetta käyttäen.  

 

Lyhytaikaishoidon vuorokausimaksu on 34,40 €/ vrk. Hoito ei kerrytä maksukattoa. Jos maksukatto 

on täyttynyt lyhytaikaishoitoon tullessa, on vuorokausimaksu 22,80 €.   Omaishoitajien 

lakisääteisen vapaan ajalta 3pv/kk on asiakasmaksu 11,60€/vrk.   

 

Lyhytaikaishoidossa on käytössä Onerva-hoivaviestintä. Onerva-hoivaviestintä on ikäihmisten 

hoivaan tarkoitettu sähköinen tietoturvallinen viestintäpalvelu, joka on luettavissa ajasta ja paikasta 

riippumatta. Ota yhteyttä hoitohenkilökuntaan saadaksesi lisätietoa Onervasta. 

 

Kaunisjärven lyhytaikaishoito, Steniuksenkatu 4, 26100 Rauma 

 palveluesimies Elina Hautamäki puh. 044 793 5443 

 3 kerros 

Sairaanhoitaja puh. 044 403 6204 

Hoitajat moduuli 3B puh. 044 793 4956 

Hoitajat moduuli 3C puh. 044 403 7825 

 

 4 kerros 

Sairaanhoitaja puh. 044 793 5275 

Hoitajat moduuli 4A puh. 044 793 5513 

Hoitajat moduuli 4B puh. 044 793 5981 

Hoitajat moduuli 3C puh. 044 793 4569 

 

Lyhytaikaishoitoon tuloaika on klo 11.30 ja kotiinlähtöaika on klo 11.30 -12.00.    

Lyhytaikaishoidossa on jakson aikana mahdollisuus erillistä maksua vastaan jalkahoitoon sekä 

parturi-kampaajan palveluihin.  Aika olisi hyvä varata jo ennen jakson alkua ja palvelun voi käydä 

maksamassa, kun tuo omaisen hoitoon.  

 

Uusien asiakkaiden hakemukset ja lyhytaikaishoitojaksojen järjestelyt: palveluvastaava Sanna 

Laine, puh. 040 188 0671  
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Kun tulette lyhytaikaishoitojaksolle, ottakaa mukaanne:  

  

• Lääkkeet omissa lääkepakkauksissaan/ pussilääkkeet omassa kotelossaan Huom! 

Myös tarvittaessa otettavat lääkkeet pitää olla mukana. 

• Jaksolle otetaan mukaan myös inhalaattorit, insuliinit, silmätipat, voiteet sekä haavan, 

cystofixin/ avanteen hoitoon liittyvät tarvikkeet  

• Ajan tasalla oleva lääkelista, myös yksityislääkärillä käynneistä lääkärin tekemät kirjalliset 

lääkemuutokset    

• Vaipat koko jakson ajaksi  

• Kotihoidon / omaishoidon kansio  

• Vaihtovaatteita jakson ajaksi  

• Henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet (hammasharja, partakone ym.)  

• Aamutossut / sisäkengät, joilla on hyvä liikkua ja olla  

• Tarvittavat omat apuvälineet esim. rollaattori, happirikastin yms.  

  

  

Ensimmäiselle jaksolle tultaessa on omaisen hyvä olla mukana saattamassa, jotta haastattelussa 

voidaan selvittää hoitoon liittyviä asioita.  

  

Emme suosittele otettavaksi mukaan arvoesineitä tai suuria summia rahaa.  

    

  

    Tervetuloa! 


