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Kunta myöntää sosiaali- 
huoltolain mukaisia pal-
veluja yksilöllisen pal-
velutarpeen arvioinnin 
perusteella. Arviointi pe-
rustuu asiakkaan omaan 
näkemykseen sekä yhden 
tai useamman asiantunti-
jan arvioon. 
 
Kiireellisissä tapauksissa pal-
veluiden tarve arvioidaan 
välittömästi. Kiireettömissä 
tapauksissa kaikilla 75 vuot-
ta täyttäneillä on oikeus 
päästä sosiaalipalvelujen 
tarpeen arviointiin määrä-

ajassa. Palvelujen tarve on 
arvioitava kiireettömissä 
tapauksissa 7 arkipäivän 
kuluessa yhteydenotosta 
kuntaan. Palvelutarpeen 
arviointi määräajassa kos-
kee henkilöitä, jotka eivät 
vielä ole sosiaalipalvelujen 
piirissä sekä henkilöitä, jot-
ka ovat palvelujen piirissä, 
mutta joiden palvelutarve 
on muuttunut.

Mitä palveluja 
arviointi koskee?

Palvelutarpeen arviointi 
koskee kotipalvelua, 

omaishoidon tukea, pal-
veluasumista, laitoshoitoa 
ja sosiaalihuollon erityis-
lakien mukaisia palveluja 
kuten vammaispalveluja, 
päihdehuollon palveluja ja 
toimeentulotukea. Palvelu-
tarpeen arvioinnin perus-
teella asiakkaalle annetaan 
kirjallinen päätös palvelujen 
antamisesta tai epäämises-
tä, johon asiakas voi hakea 
muutosta.

Odotusaikojen julkaisu 
 
Kunnan on julkaistava ai-
nakin puolivuosittain tiedot 

siitä, missä ajassa iäkäs hen-
kilö voi saada hakemansa 
sosiaalipalvelut. Odotus- 
ajalla tarkoitetaan sitä 
keskimääräistä aikaa, joka 
on kulunut hakemuksen jät-
tämisestä siihen, kun iäkäs 
henkilö on tosiasiallisesti 
saanut hakemansa palvelut 
tai päässyt palveluiden pii-
riin. Odotusaikoja seurataan 
palvelukohtaisesti. Tuusu-
lan kunta julkaisee tiedot 
kunnan internet-sivuilla ja 
kunnan virallisilla ilmoitus-
tauluilla. 

Tuusulassa jatketaan 
valtakunnallisten linjausten 

toteuttamista ikäihmisten palveluissa

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen palvelutarpeen arviointi ja odotusajat

Uutuuttaan hohtavat 
tilat Riihikalliossa.

Päiväkahvilla 
Tuuskodon 
Ruusulassa.

Tuusulan kunnan vanhus- 
palveluissa tapahtuu 
huhtikuussa merkittäviä 
muutoksia, jotka ovat 
osa iäkkäiden palveluja  
koskevaa valtakunnallista 
uudistusta.  
 
Valtakunnallisen linjauksen 
mukaan ikäihmisten palvelu-
järjestelmää muutetaan niin, 
että kasvavasta iäkkäiden ja 
palveluja tarvitsevien mää-
rästä yhä suurempi osa saa 
avohuollon palveluja, kuten 
kotihoitoa ja omaishoidon 
tukea, ja yhä pienempi osa 
on laitoshoidossa. Viime 
vuonna voimaan tulleen 
vanhuspalvelulain mukaan 
pitkäaikainen hoito ja 
huolenpito voidaan toteut-
taa laitoshoitona vain, jos 
siihen on lääketieteelliset 
perusteet tai se on iäkkään 
henkilön arvokkaan elämän 
ja turvallisen hoidon kannal-
ta perusteltua. 

Aktivoivaa arkea 
Riihikallion uudessa 
palveluasumisyksikössä

Yksi isoista vanhuspalvelujen 
muutoksista on Riihikallios-
sa 1.4. aloittanut, Tuusulan 

kunnan uusi 23-paikkainen 
palveluasumisyksikkö. Yrjö 
ja Hanna -säätiön kiinteis-
tön 2. kerroksessa sijaitseva 
yksikkö tarjoaa ikäihmi-
sille ympärivuorokautista 
hoivaa ja hoitoa. Yksikön 
toimintamallina on aktivoiva 
arki, minkä tavoitteena on 
asukkaiden toimintakyvyn 
säilyttäminen ja turvallisuu-
den lisääminen. Uusi yksikkö 
antaa ikäihmisille hyvät 
mahdollisuudet ulkoiluun, 
virikkeellisyyteen ja yhdes-
säoloon. Riihikallion yksikön 
myötä suurelle osalle palve-
luasumispaikkaa jonottavis-
ta kuntalaisista on pystytty 
tarjoamaan tarkoituksen- 
mukainen hoivapaikka.

Palveluasumista 
lisätään Tuuskodossa

Palvelukeskus Tuuskodossa 
muutetaan huhtikuussa 26 
laitoshoitopaikkaa tehos-
tetuksi palveluasumiseksi. 
Uudistuksen myötä pysty-
tään lisäämään asiakkai-
den valinnanvapauksia ja 
viihtyvyyttä sekä tukemaan 
asiakkaan toimintakykyä 
ja huomioimaan yksilölliset 
tarpeet entistä paremmin. 

Muutoksen jälkeen Tuusko-
dossa on 54 asumispalve-
lu- ja 41 laitoshoitopaikkaa. 
Riihikallion uuden yksikön 
avaaminen mahdollistaa 
20 vanhusten laitospaikan 
vähentämisen Tuuskodosta 
ja terveyskeskussairaalasta. 
Terveyskeskussairaalaan 
jäävistä 54 hoitopaikasta osa 
on ikäihmisten pitkäaikaisen 
laitoshoidon, kuntouttavan 
ja kotiuttamishoidon käyt-
töön. Tuuskodon 4 laitos-
hoitopaikan vähentämisellä 
lisätään asumisväljyyttä ja 
viihtyisyyttä.

Seuraavassa vaiheessa ke-
hitetään kotihoitoa, koto-
na asuvien kuntouttavaa 
hoitoa, omaishoitoa sekä 
kotona asumista tukevia 
palveluita. Tällä mahdolliste-
taan ikäihmisten asuminen 
omassa kodissaan entistä 
pidempään. Lisäksi Rykmen-
tinpuistoon on suunnitteilla 
monimuotoista ja yhteisöllis-
tä asumista tarjoava hyvin-
vointipalvelukeskus.

Jari Luoma 
koti- ja laitoshoidon 
päällikkö 
Tuusulan kunta

- Palvelutarpeen arviointi 
(kiireettömät): alle 5 vrk 
- Palvelutarpeen arviointi 
(kiireelliset): enintään 2 
vrk 
- Kotihoito: alle 5 vrk 
- Päiväsairaala: alle 5 vrk 
- Päivätoiminta: 14 vrk 
- Palveluasumispaikka: 
155 vrk 
- Pitkäaikainen laitos- 
hoitopaikka: 115 vrk 
- Omaishoidon tuki: 
26 vrk

Odotusajat 1.1.2014



Maksuttomat nurmikkojum-
pat uimahallin nurmikolla 
alkavat toukokuussa: rau-
halliset päiväjumpat tiistai-
sin 20.5., 27.5., 3.6., 10.6. ja 
17.6. klo 11.00–11.45, reip-
paat iltajumpat kahvakuu-
lan kanssa ti 3.6., to 5.6., ti 
10.6., to 12.6. ja ti 17.6. klo 
19.15–20.00. Mukaan tarvit-
set oman jumppa-alustan ja 
uimahallilta saa tarvittaessa 
lainata kahvakuulia.

Iloa liikunnasta 
-kuntokampanja 2014

Eläkeläisille ja erityisryh-
mille tarkoitettu kampanja 
kerää jälleen liikuntasuori-
tuksia ajalla 1.6.–31.8.2014. 

Kaikkien liikuntatempauk-
seen osallistuvien kesken 
arvotaan 4 kpl 10 kerran 
lahjakorttia Tuusulan uima-
halliin. Eläkeläisyhdistykset 
kilpailevat keskenään liikun-
tasuorituksista ja kansan-
terveys- ja vammaisjärjestöt 
keräävät suorituksia omassa 
sarjassaan. Kuntopäivyreitä 
saa uimahallin infopisteestä 
ja niitä postitetaan pyydet-
täessä. Päivyrit palautetaan 
tuttuun tapaan syyskuun 
loppuun mennessä. 
Tarkemmat ohjeet löytyvät 
kuntopäivyristä. Lisätietoja 
nettisivuilta www.tuusula.fi/
liikunta tai puhelimitse 
040 314 2222.

2.

Eläkeläisyhdistykset 
tarjoavat monipuolista 
toimintaa ikäihmisille, 
mutta ennen kaikkea 
viihtyisää yhdessäoloa. 
Yhteiset tapaamiset 
virkistävät mieltä ja on 
mukavaa viettää aikaa 
erilaisten harrastusten 
parissa.  
 
Jokelassa ”köpöttelijät” 
lähtevät kierrokselle

– Toimintaa löytyy joka 
lähtöön ja sitä järjestetään 
osallistujien kiinnostuksen 
mukaan, puheenjohtaja 
Aarno Järvinen Jokelan 
Eläkkeensaajista kertoo. 
Jokela-talolla kokoontuvat 
Jokelan Eläkkeensaajat jär-
jestävät mm. keskiviikkoisin 
kokoontuvaa liikunnallista 
köpöttelijät-kerhoa ja kaksi 
kertaa viikossa kokoontuvaa 
boccia-kerhoa. Los Amatöö-
rit työstävät ja harjoittelevat 
sketsejä ja näytelmiä, joita 
esitetään eri tapahtumissa 
ja tilaisuuksissa. Käsityöker-
hossa valmistetaan tuotteita 

mm. myyjäisiin. Joka toinen 
viikko kokoonnutaan kes-
kustelemaan ihmissuhdeker-
hoon ja kerran kuukaudessa 
kokoontuvassa kahviker-
hossa kuullaan ulkopuolisia 
alustajia eläkeläisiä pu-
huttavista ajankohtaisista 
aiheista. Yhdistyksessä on 
jäseniä noin 150.

 

Kellokoskella pelataan 
kesäisin mölkkyä

Myös Kellokoskella kokoon-
nutaan kuukausikokouksiin, 
joiden teemat vaihtelevat. 
– Kuukausikokouksissa Jär-
jestötuvalla on paikalla noin 
80 osallistujaa, Kellokosken 
eläkeläiset ry:n puheenjoh-
taja Pentti Sandberg kertoo. 
– Ensimmäiset osallistujat 
tulevat paikalle jo tuntia 
ennen kokousta tapaamaan 
tuttuja ja vaihtamaan kuu-
lumisia, Sandberg jatkaa.  
 
Eläkeläisillä menojalka 
vipattaa - milloin suun-
nataan teatteriin, milloin 

eduskuntaan. Viime vuonna 
Kellokosken eläkeläiset te-
kivät kymmenkunta erilaista 
retkeä.

Kesäisin kellokoskelaiset 
kokoontuvat pelaamaan 
mölkkyä Männistöön. Myös 
senioritanssia ja tuolitanssin 
askelia on opeteltu. Keilaa-
maan lähdetään Järvenpää-
hän ja kuntosalilla käydään 
Takomolla. Lisäksi Kellokos-
kella kokoontuu tuottelias 
käsityökerho ja kuorolaulua 
harjoitteleva laulukööri.

Kellokosken Eläkeläiset 
osallistuvat aktiivisesti 
kylän tapahtumiin, mm. 
kalastuskauden avajaisiin, 
museopäivään ja jouluka-
dun avaukseen. Myyjäiset 
järjestetään kaksi kertaa 
vuodessa. 230-jäseninen 
Kellokosken sitoutumaton 
eläkelaisjärjestö on Tuusu-
lan suurin. 

Riikka Uusikulku 
viestintäpäällikkö 
Tuusulan kunta

65-vuotiaiden liikuntasuosituksissa painotetaan lihas-
voimaa, tasapainoa ja notkeutta. Niitä suositellaan 
harjoitettavaksi 2–3 kertaa viikossa. Lihasvoimaa voi 
lisätä esim. kuntosalilla tai vesivoimistelussa. Samoja 
lihasryhmiä ei suositella harjoittamaan peräkkäisinä 
päivinä. Tasapainon kehittämistä voi harjoittaa vaikka 
tanssin tahdissa tai luonnossa liikkuen. Notkeutta voi 
ylläpitää mm. venyttelyn ja joogan avulla.

Keski-Uudenmaan Kuulo 
ry auttaa alueensa huo-
nokuuloisia selviämään 
arjen ongelmatilanteissa. 
 
Yhdistys pitää kuulolähi-
palvelutunteja Tuusulan 
kaikilla terveysasemilla. 
Kaikille avoimilla ja mak-
suttomilla kuulolähipalve-
lutunneilla mm. opastetaan 
kuulokojeen käytössä ja sen 
huollossa, kerrotaan apuvä-
lineistä ja kuntoutuksesta ja 
myydään paristoja jäsenille 
edullisesti. 
 
Tuusulassa palvelee 
lähipalveluneuvoja 
Raija Lehikoinen ja lisäksi 
Hyrylässä hänen apunaan 
toimii Olavi Taipale.  
 
 

Olavi Taipale 
Keski-Uudenmaan Kuulo 
ry:n puheenjohtaja 
p. 040 554 4026 
 

Löydä itsellesi seuraa
 lähtemällä mukaan eläkeläisten toimintaan

Jokelan 
Eläkkeensaajat ry 
www.jokelanelakkeensaa-
jat.elakkeensaajat.fi 
Yhteyshenkilö 
Aarno Järvinen 
p. 040 706 7800 
ajarvine@sci.fi 
 
Hyrylän Eläkeläiset ry 
Yhteyshenkilö 
Riitta Saukkola 
p. 040 580 4401 
riitta.saukkola@kolumbus.fi

Tuusulassa toimivia eläkeläisyhdistyksiä:
Tuusulan Seudun 
Eläkeläiset ry 
Yhteyshenkilö 
Timo Kalpio 
p. 040 543 0500 
timo.kalpio@saunalahti.fi

 
Tuusulan 
Eläkkeensaajat ry 
Yhteyshenkilö 
Marja Holopainen 
p. 050 341 4624 
tuusulan.es@gmail.com

Kellokosken 
Eläkeläiset ry 
www.kellokoskenelakelaiset.
yhdistysavain.fi 
Yhteyshenkilö 
Pentti Sandberg 
p. 040 960 3561 
pentti.sandberg@ 
saunalahti.fi

Liikuntapalvelut liikuttaa kesällä

Ikäihmisten

Ti 27.5. klo 10-14

Kellokosken 
Männistössä 

(Männistöntie, Kellokoski)

• liikuntatuokio   
• ulkopelejä 
• tanssia 
• kahvi- ja 
   makkaratarjoilu

Tule tapaamaan muita 
ikäihmisiä - luvassa 

rattoisaa yhdessäoloa!

Sovi kimppakyydistä 
kaverisi kanssa ja lähde 

mukaan. Liikuntapäivään 
ovat tervetulleita kaikki 
tuusulalaiset ikäihmiset!

Liikuntapäivän järjestää 
Tuusulan kunnan 

ikäihmisten neuvosto. 
Tänä vuonna järjeste-
lyistä vastaa Kellokos-

ken eläkeläiset ry. 
Tapahtuma on 

maksuton.

Liikunta- 
päivä

Tervetuloa mukaan!

Kuuloyhdistyksen kuulopalvelutunnilla Hyrylän terveys-
keskuksessa 22.1.2014 Olavi Taipale jutustelee asiakkaitten 
kanssa ja myy kuulokojeitten paristoja. 
Kuvaaja: Jorma Venho.

Keski-Uudenmaan Kuulo ry:n 
kuulolähipalvelutunteja 
terveysasemilla

Kuulolähipalvelutunnit 
kevätkaudella:

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja 
terveysasema (os. Hyrylän-
tie 13), A-ovi, huone 4: 
ke 23.4. ja ke 21.5. klo 14–15

Kellokosken sosiaali- ja 
terveysasema (os. Kuntotai-
val 2): ke 23.4. ja ke 21.5. 
klo 10–11

Jokelan sosiaali- ja terveys-
asema (os. Opintie 1): 
to 22.5. klo 10–11

Tarkempia tietoja lähipal-
velutunneista ja muusta 
toiminnasta löytyy yhdistyk-
sen nettisivuilta osoitteesta 
www.keskiuudenmaankuu-
lo.fi sekä Ylen Teksti TV:n 
sivulta 556. Yhdistyksen 
toiminnasta ilmoitetaan 
myös Keski-Uusimaa-lehden 
yhdistyspalstalla. Tule roh-
keasti tunnille, jos sinulla tai 
läheiselläsi on kuuloasiaan 
liittyvää ongelmaa, niin 
yritämme auttaa!



Kiljavan sairaalassa tuo-
tetaan hoito- ja kuntou-
tuspalveluita sekä yleis-
lääketieteellistä hoitoa ja 
pitkäaikaishoitoa. Kuntou-
tussairaalan lisääntynyt 
käyttömahdollisuus on 
yhdenmukaistanut sairaan-
hoitoalueen kuntoutuskäy-
täntöjä. Kiljavan palvelujen 
avulla kotona asuvien van-
husten ja kroonisesti sairai-
den toimintakykyä voidaan 
kohentaa. Näin voidaan 
estää tai ainakin pitkittää 
laitoshoitoon siirtymistä.

Monipuolisia kuntoutus-
palveluja tuusulalaisille

Tuusulan kunnalla on Kil-
javan Sairaala Oy:n kanssa 
sopimus hoito- ja kuntou-
tuspaikoista. Tuusulalla on 
käytettävissä keskimäärin 
14,4 Kiljavan hoito- ja 
kuntoutuspaikkaa. Noin 
puolet näistä menee akuu-
tin jatkohoidon ja kuntou-
tuksen tarpeisiin eli erikois-
sairaanhoidosta siirtyvien 
potilaiden jatkohoitoon. 
Suurimpina potilasryhminä 

ovat aivoverenkiertohäiriö- 
ja lonkkamurtumapotilaat. 

Veteraanikuntoutusta on 
vuositasolla noin kahden 
hoitopaikan verran ja pit-
käaikaishoidossa on ollut 
2–3 tuusulalaista. Lisäksi 
käytössä on ns. intervalli-
hoito, joka sisältää myös 
kuntouttavia elementtejä. 
Viime vuonna intervallihoi-
toa käytettiin yli 800 hoito-
päivän verran eli enemmän 
kuin oli pitkäaikaispotilai-
den hoitopäiviä. 

Kuntoutussairaalasta 
apua kotona 
selviytymiseen

Suunnitteilla on kuntoutus-
palveluiden kohdentamista 
omaishoidossa oleville sekä 

myös omaishoitajille. Myös 
kotihoidon asiakkaille kar-
toitetaan mahdollisuuksia 
tarjota kuntoutusjaksoja tu-
kemaan ja edesauttamaan 
kotona pärjäämistä. 
 
Tuusula jatkaa neuvotteluja 
Kiljavan sairaalan kanssa 
erilaisten kuntoutusvaihto-
ehtojen käytöstä. Tavoittee-
na on tarjota kotona pärjää-
mistä tukevia palveluita, 
erityisesti omaishoidossa 
olevia, omaishoitajia ja ko-
tihoidossa olevia henkilöitä 
silmälläpitäen. 
 

Jarmo Anttila 
johtajaylilääkäri 
Tuusulan kunta

Kiljava kuntouttaa tuusulalaisia

Pohjois-Tuusulan kierros läh-
tee Hyrylästä ja suuntautuu 
ensiksi Jokelaan. Jokelassa 
tutustutaan mm. Jokelan 
tiiliteollisuuden historiaan. 
Samaan aikaan Jokelan tiili-
tehdasperinne ry viettää tii-
litehtaan alueella perennan-
vaihtopäivää. Kellokoskella 
vieraillaan Ruukin alueella 
ja käydään idyllisessä Kel-
lokosken kirkossa. Lopuksi 
tutustutaan Kaunisnummen 
kotimuseoon, jossa isäntä 
Miikka Hanhilahti esittelee 
museon antia. Pohjois-Tuu-
sulan kiertoajelulla opas-
tuksesta vastaa museoama-
nuenssi Jaana Koskenranta. 
Pohjois-Tuusulan kierroksel-
le voi osallistua myös vain 
Jokelan tiiliuunin tai Ruukin 
alueen opastukseen.  
 
Rantatie-kierroksella tutus-
tutaan Rantatien taiteilija-
yhteisön elämään. Jalkautu-
miskohteina ovat Tuusulan 
kirkko ja taiteilijakoti Erk-
kola. Oppaana toimii Leena 

Jäntti. Rantatie-kierroksen 
jälkeen ennättää vielä Va-
ruskuntapolulle. 

Varuskuntapolulla tutustu-
taan Tuusulan sotilasperin-
teeseen ja historiaan vanha-
na varuskuntapaikkana sekä 
valotetaan Rykmentinpuis-
ton tulevia suunnitelmia. 
Varuskuntapolun vetää 
Heikki Simola.

Maksuttomalle kierto-
ajelulle ilmoittaudutaan 
soittamalla Kulttuuri-infon 
puhelinnumeroon 09 8718 
3465 tai Tuusulan nettisivuil-
la olevan lomakkeen kautta. 
Ilmoittautuminen päättyy 
15.5. Varuskuntapolulle ei 
tarvitse ilmoittautua. Ranta- 
tien ja Pohjois-Tuusulan 
kiertoajelut toteutetaan 
linja-autolla, Varuskunta- 
polku jalan. 
 

Tuusula tutuksi -tapahtu-
man järjestävät Tuusulan 
kunta, Tuusulan seurakunta 
ja Tuusula-Seura.

Sunnuntaina 18.5. vietetään Tuusula tutuksi -päivää. 
Samana päivänä on kansainvälinen museopäivä, 
jolloin museoihin on ilmainen sisäänpääsy. 
Tuusulassa päivän kunniaksi järjestetään kaksi kierto-
ajelua, joista toinen suuntautuu Rantatielle ja toinen 
Pohjois-Tuusulaan. Lisäksi varuskuntapolulla kerro-
taan Tuusulan sotilasperinteestä ja varuskunta-alueen 
tulevaisuudesta.

Rantatie-kierros 
•Lähtö klo 12.00 
Hyrylän linja-autoasemalta 
•Paluu klo 14.00 
Hyrylän linja-autoasemalle

Varuskuntapolku 
•Lähtö klo 14.00 
Ilmatorjuntamuseolta 
•Paluu klo 15.30 
Ilmatorjuntamuseolle

Aikataulu su 18.5.
Pohjois-Tuusulan 
kierros 
•Lähtö klo 12.00 Hyrylän 
linja-autoasemalta 
Klo 12.40 Jokelan 
tiilitehdas 
Klo 13.40 Kellokosken 
kirkko 
•Paluu klo 16.00 Hyrylän 
linja-autoasemalle

Tuusula tutuksi 
kotiseutuajelulla 

ja -polulla

Keski-Tuusulan 
kierros

Keski-Tuusulan 
kierros

Vanhankylän 
koulu
Hyrylän linja- 
autoasema

Murronmutkan 
pysäkki 
Nahkelantiellä

Hyrylän linja- 
autoasema

Torstaisin Torstaisin

Torstaisin Torstaisin

Nahkelan 
kierros

Nahkelan 
kierros

n. 9:15

n. 10:15

n. 12:30

n. 11:30

n. 10:30

n. 11:15

n. 13:30

n. 12:45

Nurmijärvi Tuusula

Tuusulan 
järvi

Rusutjärvi Paijala

Vaunukangas
NAHKELA

Linja- 
autoasema

Murron- 
mutka

Palojoki

Siippoo

Vanhankylän 
koulu

Kotikauppakyytipalvelu 
aloitettu SAMPO-liikenteessä
Tuusulassa huhtikuussa 
aloittanut kotikauppa-
kyyti helpottaa ostosmat-
kaa. Asiakkaat haetaan 
kotiosoitteista ja kuljete-
taan yhteiskuljetuksella 
Hyrylän kauppoihin ja 
palvelupisteisiin. Asioin-
tiin on aikaa reilu tunti, 
jos haluaa palata koti-
kauppakyydillä kotiin. 
Paluukyytiin asiakkaat 
kerätään sovituista 
paikoista ja kuljetetaan 
kotiosoitteisiin. Kuljettaja 
auttaa ostosten kantami-
sessa. 

Kuljetukset Keski- 
Tuusulasta ja Nahkelasta 
Hyrylään

Kotikauppakyytipalvelu 
on nyt aloitettu kahdella 
reitillä. Torstaisin ajetaan 
Keski-Tuusula–Hyrylä-kierros 
sekä Nahkela–Hyrylä-kierros. 
Kotikauppakyyti ohjautuu 
reitillään tilausten mukaises-
ti ja matka-aika voi hieman 
vaihdella. Kotikauppakyytiä 
ei ajeta heinäkuussa. 

Kyydin tilaaminen 
ja matkan hinta

Kotikauppakyyti tilataan 
SAMPO-matkapalvelukes-
kuksesta, joka palvelee tila-
uksissa ja peruutuksissa arki-
sin klo 7–17, p. 09 274 6900. 
Kyytiä kannattaa tiedustella 
ajoissa, mikäli mahdollista 
jo päiviä ennen suunniteltua 
matkaa, kuitenkin vähin-
tään 3 tuntia ennen matkaa. 
Kyytiä voi tiedustella vielä 
torstaiaamuisin klo 7–7.30. 
Tilauksen yhteydessä tulee 
ilmoittaa, haluaako sekä 
meno- että paluukuljetuk-
sen. Matkapalvelukeskus voi 
kyytiä tilattaessa myös kiel-
täytyä matkan järjestämises-
tä, mikäli tilausta ja autojen 
ajoaikataulua ja -reittiä ei 
saada sovitettua toisiinsa tai 
auto on jo tilattu täyteen.

Asiakas maksaa kyydistä 
normaalin yhden vyö-
hykkeen matkan hinnan. 
Kyydin voi myös maksaa 
SAMPO-sarjalipulla. Yhden-
suuntaisen matkan hinta on 
aikuiselta 5 euroa ja matka 
maksetaan kuljettajalle. 
Hyrylän Matkahuollossa 
myytävillä sarjalipuilla saa 
kertamaksusta 15 % alen-
nuksen. Tilatun matkan 
peruutuksen voi ilmoittaa 

joko puhelimitse tai säh-
köpostilla osoitteeseen 
sampo@korsisaari.fi. Matka 
on peruttava vähintään 30 
minuuttia ennen luvattua 
noutoaikaa. Perumatto-
masta tai liian myöhään 
perutusta matkasta asiak-
kaalta veloitetaan 15 euroa.

Kunnan yhteyshenkilö:  
Jukka-Matti Laakso  
p. 040 314 3569

Kiljavan sairaala toimii Hyvinkään sairaanhoitoalueen 
alueellisena kuntoutussairaalana. Sairaalassa tuote-
taan kuntoutuspalveluja neurologian sekä tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien erikoisaloilla. Myös omistaja-
kuntien veteraaneja kuntoutetaan. Lisäksi sairaalassa 
toimii kuntien yhteinen pitkäaikaishoidon osasto.

Lähde mukaan tutustumaan Tuusulaan!

3.



Kunnallisen terveydenhuol-
lon asiakasmaksuissa on ka-
lenterivuosittainen maksu-
katto, mikä on tänä vuonna 
679 euroa. Maksukaton 
täytyttyä asiakas saa avohoi-
don palvelut pääsääntöisesti 
maksutta ja lyhytaikaisesta 
laitoshoidosta peritään 
enintään 16,10 euron hoito-
päivämaksu. Maksukattoon 
lasketaan mukaan terveys- 
keskuksen avosairaan-
hoidon lääkäripalvelujen 
maksut, fysioterapiamaksut, 
sarjahoidon maksut, sai-
raalan poliklinikkamaksut, 
päiväkirurgian maksut, 
lyhytaikaisen laitoshoidon 
maksut terveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon laitoksissa, 
yö- ja päivähoidon maksut 
sekä kuntoutushoidon mak-

sut. Hammashoito, sairaan-
kuljetus, lääkärintodistukset 
ja yksityislääkärin lähet-
teellä tehdyt laboratorio- ja 
kuvantamistutkimukset sekä 
yksityisiltä palveluntuotta-
jilta hankitut palvelut eivät 
kuulu maksukaton piiriin.

Maksujen seuranta 
asiakkaan vastuulla
Kun maksukatto ylittyy tai 
on ylittymässä, asiakas ottaa 
yhteyttä asiakaslaskutuk-
seen tai lähettää kopiot 
maksetuista laskuista osoit-
teella Tuusulan sosiaali- ja 
terveystoimiala / Asiakaslas-
kutus, PL 90, 04301 Tuusu-
la. Maksukaton täytyttyä 
asiakkaalle myönnetään 
vapaakortti. Vastuu asiakas-

maksukaton ylittymisen seu-
raamisesta on asiakkaalla.

Lääkekustannusten 
maksukatto
Lääkekustannuksilla on oma 
kalenterivuosittainen kat-
tonsa, mikä on tänä vuonna 
610 euroa. Katon täyttymi-
sen jälkeen asiakas maksaa 
1,50 euron omavastuun/
lääke. Kun omavastuuosuus 
on ylittynyt, Kela lähettää 
ilmoituksen. Korvaus myön-
netään suoraan apteekista 
esittämällä Kela-kortin ja 
Kelan ilmoituksen lisäkor-
vausoikeudesta. Korvausta 
voi myös hakea jälkeenpäin 
puolen vuoden ajan. Lisä-
tietoa lääkekatosta Kelan 
sivuilta osoitteesta www.
kela.fi/laakkeet_laakekatto.

4.

Kysy tai anna palautetta 
Tuusulan ikäihmisten palveluista

- Vanhuspalveluiden sosiaaliohjaaja 
Mari Tapiola p. 09 8718 3378, 
sähköposti: mari.tapiola@tuusula.fi 
- Kotihoidon osastonhoitaja 
Mirva Hyötynen p. 040 314 3622, 
sähköposti: mirva.hyotynen@tuusula.fi

Tuusulan kunnan 
ikäihmisten tiedotuslehti

Levikki: 5 000 kpl 
Jakelu: tuusulalaiset taloudet, joissa 
asuu yli 65-vuotias kuntalainen

Hertta-lehden vastaava päätoimittaja: 
Koti- ja laitoshoidon päällikkö 
Jari Luoma p. 040 314 3379, 
sähköposti: jari.luoma@tuusula.fi

Taitto: Sari Rinne 
graafinen suunnittelu, Tuusula 
Painopaikka: 
Suomen Lehtiyhtymä Oy, Tuusula

Hertta on luettavissa myös sähköisenä 
osoitteessa www.tuusula.fi/hertta. 
Sivuilla voi myös antaa palautetta 
Hertasta sekä ehdottaa aiheita 
seuraavaan numeroon.

Kotihoidon palveluja 
annetaan henkilölle, joka 
erityisestä syystä tarvit-
see apua tai tukea koto-
na asumisen tukemiseksi.  
 
Säännöllisen kotihoidon 
kuukausimaksu määräytyy 
perheen koon, bruttotu-
lojen ja kuukausittaisen 
käyntiajan mukaisesti 
kotihoidon maksutaulukon 
perusteella. Avio-/avopuo-
lisoiden tulot vaikuttavat 
maksua määrättäessä. Mak-
su perustuu yhdessä laa-
dittuun ja allekirjoitettuun 
hoito- ja palvelusuunnitel-
maan. Säännöllisen kotihoi-
don maksu on taulukossa 
olevan maksuprosentin mu-
kainen euromäärä tulorajan 
ylittävistä kuukausituloista. 
 
Esim. 1. Perheen koko on 
yksi henkilö. Asiakkaan 
bruttotulot ovat 963 euroa 
ja hoitokäyntejä on yhteen-
sä 16 tuntia kuukauden 
aikana. Maksu määräytyy 

siten, että 963 eurosta 
vähennetään tuloraja 563 
euroa, jolloin jää 400 euroa. 
Korvausluokka on käyntien 
mukaan nro 4. Maksu on 
tällöin 25 % 400 eurosta eli 
100 euroa kuukaudessa.

Esim. 2. Aviopuolisoista 
toinen puoliso käyttää koti-
hoidon palveluja. Aviopuoli-
soiden yhteenlasketut brut-
totulot ovat 2 200 euroa ja 
hoitokäyntejä on yhteensä 
4 tuntia kuukauden aikana. 
Maksu määräytyy siten, että 
2 200 eurosta vähennetään 
tuloraja 1 039 euroa, jolloin 
jää 1 161 euroa. Korvaus-
luokka on käyntien mukaan 
nro 2. Maksu on tällöin 11 
% 1 161 eurosta eli 127,71 
euroa kuukaudessa.

Kotihoidon tilapäinen 
käynti: alle 1 tunti 9,30 e, 
1–3 tuntia 17,00 e ja yli 3 
tuntia 30,00 e. 

Kotisairaanhoidon lääkärin 
tilapäinen käynti 14,80 e ja 

hoitajan käynti 9,30 e.

Päiväsairaala ja päivätoi-
mintapäivän maksu 16,10 e/
päivä ja kuljetusmaksu 3,50 
e/suunta.

Saunotusmaksu (asiakkaat, 
jotka eivät ole säännöllisen 
kotihoidon piirissä) 9,20 e/
kerta ja kuljetusmaksu 5,50 
e/suunta.

Saatto- ja asiointipalvelu-
maksu: alle 2 tuntia 10,00 
e, 2–4 tuntia 20,00 e ja yli 4 
tuntia 30,00 e.

Kauppakassipalvelun 
maksu 9,00 e/kerta (elintar-
vikkeet laskuttaa palvelun-
tuottaja) ja kotiin kuljetettu 
ateriapalvelun maksu 7,50 
e/ateria.

Tulosidonnaisen siivouspal-
velun maksu 12,00 e/tunti. 
 
Lisätietoja: sairaanhoitaja 
Kirsi Kosonen 
p. 09 8718 3712 
arkisin klo 12–13.30

Nykyisellään Tuusulan 
iltapäivystyksessä hoide-
taan paljon ei-kiireellistä 
hoitoa tarvitsevia potilai-
ta johtuen päiväaikais-
ten vastaanottoaikojen 
niukkuudesta. Iltapäivys-
tyksestä vapautuvien re-
surssien avulla pystytään 
tehostamaan vastaanot-
totoiminnan päiväaikais-
ta akuuttivastaanottoa. 
Tavoitteena on, että 
arkisin päiväsaikaan 
vastaanotoilla pystytään 
hoitamaan kaikki sellaiset 
kiireelliset asiat, jotka 
eivät edellytä toimenpi-
teitä, jatkotutkimuksia 
tai erikoissairaanhoidon 
arviointia. 

Virka-ajan ulkopuolise-
na päivystysaikana eli 
alkuiltaisin ennen kello 
kuutta ja viikonloppui-

sin terveyskeskuksessa 
tehdään laboratorio- ja 
kuvantamistutkimuksia 
rajoitetusti. Käytettävissä 
on tiettyjä pikatutkimuk-
sia, kuten tulehdusarvo 
CRP, hemoglobiini ja 
verensokeri. Röntgen 
sulkeutuu arkisin klo 
16, eikä tutkimuksia ole 
saatavilla viikonloppui-
sin. Kaikki potilaat, jotka 
tarvitsevat alkuiltaisin ja 
viikonloppuisin labora-
toriotutkimuksia, ku-
vantamistutkimuksia tai 
pidempiaikaista seuran-
taa, lähetetään entiseen 
tapaan Hyvinkään sairaa-
laan. 

Jarmo Anttila
johtajaylilääkäri
Tuusulan kunta

Helmikuun alusta alkaen on 
Tuusulan terveysasemien sai-
raanhoitajalla käynnistä pe-
ritty 8,00 euron asiakasmak-
su. Käynti on maksullinen, 
jos kyseessä on sairauden 
edellyttämä hoidontarpeen 
arviointi, oireenmukainen 
hoito tai seurantaan liittyvä 
käynti. Ennalta ehkäisevän 
hoidon käynti sairaanhoita-

jalla on maksuton. Maksu 
peritään kolmesta ensim-
mäisestä käynnistä kalen-
terivuoden aikana. Mikäli 
potilas käy samalla kertaa 
sekä lääkärin että sairaan-
hoitajan vastaanotolla, 
peritään käynnistä pelkkä 
lääkärin vastaanoton käynti-
maksu 14,70 euroa. 

 

asiakasmaksut 1.3.2014 lukien

Terveydenhuollon maksukatto 2014

Tuusulan terveyskeskuksen

ILTAPÄIVYSTYS
siirtyy Hyvinkäälle

Päivystysvastaanotto 
joka päivä klo 8–18 
Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema  
Hyryläntie 13 (E-ovi), 04300 Hyrylä  
P. 09 8718 3760 

Ilta- ja yöpäivystys joka päivä klo 18–8  
Hyvinkään sairaala  
Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinkää  
P. 019 4587 5700

Päivystysvastaanotto 
12.5.2014 alkaen

Potilaan toivotaan soittavan 
päivystykseen etukäteen.

Sairaanhoitajan vastaanotolle 
asiakasmaksu

Kotihoidon

Korvausluokka / käynnit tuntia / kuukaudessa
1- 

luokka
2- 

luokka
3- 

luokka
4- 

luokka
5- 

luokka
6- 

luokkaPerheen 
koko

Tuloraja 
euroa

Enim- 
mäis- 
maksu 

%

Enintään 
2 tuntia/ 
kuukausi

2,01 - 5 
tuntia/ 

kuukausi

5,01 -11 
tuntia/ 

kuukausi

11,01-20 
tuntia/ 

kuukausi

20,01-30 
tuntia/ 

kuukausi

yli 30 
tuntia/ 

kuukausi

1

2

563

1 039

35%

22%

8%

6%

15%

11%

20%

14%

25%

18%

30%

20%

35%

22%

Kaunista
kevättä!

Kaikille Hertan lukijoille

Toivottaa Tuusulan kunta

Tuusulan terveyskeskuksen iltapäivystys siirtyy 
Hyvinkään sairaalan yhteispäivystysyksikön 
toteutettavaksi toukokuusta alkaen. Tuusulalais-
ten iltapäivystys alkaa Hyvinkäällä klo 18.
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