
Tuusulan kunta siirtää 
Tuuskodon toiminnan tä-
nä vuonna Yrjö ja Hanna 
-säätiöltä vuokrattaviin 
tiloihin. Yrjö ja Hanna 
-säätiö rakentaa uudet 
toimitilat Riihikallioon 
kunnan vanhusten tehos-
tetun palveluasumisen 
tarpeisiin. 
Maan hallitus on tehnyt 
päätöksen rakennepoliitti-
sesta ohjelmasta, jonka osa-
na on päätetty laitoshoidon 
vähentämisestä vanhusten-
huollossa. Tuuskodon toi-
minnan siirto Riihikallioon 
ja vanhusten laitoshoidon 
korvaaminen kokonaan te-
hostetulla palveluasumisella 
toteuttaa Tuusulan kunnan 
osalta edellä mainitut ta-
voitteet.

Tuuskoto ei vastaa enää 
tämän päivän vanhusten-
hoidon tarpeita. Nykyinen 
Tuuskodon kiinteistö on 
vanha, ja sitä on remon-

toitu ja uudistettu mon-
ta kertaa. Siitä ei enää 
kunnostamallakaan saa 
nykypäivän vaatimukset 
täyttävää, vanhustenhuol-
lon ympärivuorokautiseen 
hoivaan hyvin soveltuvaa 
toimintayksikköä. Suurin 
osa asukkaiden huoneista 
ja saniteettitiloista ei täytä 
tilavaatimuksia, joita tämän 
päivän vanhustenhuollon 
ympärivuorokautiselta toi-
mintayksiköltä edellytetään. 
Uusissa nykypäivän tarpeet 
huomioivissa tiloissa pysty-
tään huomioimaan parem-
min riittävä turvallisuus sekä 
asukkaiden yksilöllinen ja 
toimintakykyä ylläpitävä 
hoito.

Viihtyisyyttä asukkaiden 
huoneisiin 
Riihikallion uudet toimitilat 
antavat mahdollisuuksia 
hyödyntää uutta tekno-
logiaa, jolla parannetaan 
asiakkaiden turvallisuutta. 

Asukkaiden huoneet voi-
daan sisustaa kodinomai-
siksi ja viihtyisiksi. Riittävän 
suuriin asukashuoneisiin 
mahtuu omia tuttuja tava-
roita ja huonekaluja. Tilavat 
ja toimivat yhteis- ja ruokai-
lutilat tukevat asiakkaiden 
vireämpää sosiaalista kans-
sakäymistä ja aktiivisempaa 
arkea. Lisäksi tilat ovat 
monikäyttöisiä, joten omai-
setkin voivat aktiivisemmin 
osallistua palveluasumisyksi-
kön toimintaan.
Näillä näkymin muutto 
Riihikallioon tapahtuu ensi 
marraskuussa. Toiminnan 
suunnittelu on aloitettu 
uusissa tiloissa asukkaiden, 
omaisten ja henkilöstön 
kanssa. Suunnittelu- ja 
valmistelutyö jatkuu tiiviinä 
koko loppuvuoden ajan.

Marjo Liimatainen
vanhuspalvelujen päällikkö

Tuusulan kunnan
ikäihmisten tiedotuslehti
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Kaunista kesää!

Hertan henkilökuvassa

Tuusulan Mahlamäessä asuu Lattu-
sen pariskunta, Mauri 90 v. ja vaimo 
Anja 88 v. Syntyjään he ovat rajan 
takaa, Terijoelta ja Vahvialasta. 

Yhteistä taivalta on takana jo 67 vuotta. 
Suurin osa ajasta on asuttu Tuusulas-
sa, mutta aikoinaan vauhtia on haettu 
Ruotsin Västeråsista asti, jossa Mauri 
nuorikkoineen asui 6 vuotta suunnitte-
luinsinöörinä työskennellen. Västeråsin 
jälkeen muutettiin Tuusulaan. Koti järjes-
tyi aluksi vanhempien asunnon yläkerras-
ta. Pian Mauri kuitenkin alkoi suunnitella 
omaa taloa, ja sellainen valmistuikin 
omien vanhempien pihapiiriin. Tässä 
talossa Lattuset asuvat edelleen. 
Lapsia on jo neljässä polvessa. Heille 
Mauri siirtää monenlaista perimätietoa 
aina Hintzellin sukuhistoriasta sotamuis-
toihin asti. Mauri joutui jatkosotaan, 
ilmavoimiin asemieheksi vuonna 1943, 
- vain 17-vuotiaana nuorukaisena. Ase-
miehenä hän joutui asettamaan pom-
meja sotakoneisiin jopa kolme kertaa 
vuorokaudessa, takanaan vain kolmen 
kuukauden kurssitus Kauhavalla. Tätä 
jatkui 19-vuotiaaksi asti.  
Nämä ajat ovat onneksi takanapäin, ja 
edessä vielä yhteiset vuodet rakkaan 

Anja-vaimon kanssa, jonka epävirallise-
na omaishoitajana Mauri toimii. Tällä 
hetkellä Maurin ja Anjan kotona käy 
ulkopuolisena apuna siistijä pari ker-
taa kuukaudessa, mutta muuten Mauri 
hoitaa vielä kaupassa käynnin omalla 
autollaan sekä valmistaa itse aamupalan 
sekä maittavat ruoat. 
Molemmille rakas harrastus liikunta on 
jäänyt vähiin, mutta klassista musiikkia 
sekä jazz-musiikkia, kirjallisuutta ja suku-
historian tutkimista harrastetaan yhdessä 
edelleen. Nämä rakkaat harrastukset 
jatkuvat aina viimeiseen iltahuutoon asti.

Laila Hedenborg
palvelukoordinaattori
vanhus- ja vammaispalvelut

Yhteistä taivalta
jo 67 vuotta

Faktaa
• Rintamalisää maksetaan Suomessa asuvalle miehelle tai naisel-
le, jolla on rintamasotilastunnus tai naisille myönnetty rintama-
palvelustunnus tai rintamatunnus tai veteraanitunnus.
• Lisäksi Tuusulan kunta tarjoaa tunnusta vastaan erilaisia vete-
raanipalveluja kuten kuntoutusta ja jalkahoitoa sekä etuuksia 
kuten maksuttomat terveyskeskuskäynnit ja ilmaisen matkusta-
misen paikallisliikenteessä.
• Keski-Uudenmaan Sotaveteraanipiirin tavoitteena on löytää 
ne veteraanit, jotka eivät kuulu yhdistyksiin, jotta Valtionkont-
torin myöntämät rahat tulisi käytettyä sotaveteraanien hyväksi.
• Järjestöjen tavoitteena on, että rintamaveteraanien kuntou-
tukseen ja veteraanipalveluihin tarvittavat määrärahat saatet-
taisiin pysyvästi palvelustarvetta vastaavalle tasolle.
• Veteraanityötä tekevissä yhdistyksissä on paljon vapaaehtoisia 
ja heitä tarvitaan edelleenkin.

Tuuskoto muuttaa Riihikallioon uusiin tiloihin Liikuntapalveluiden 
”Iloa liikunnasta 
– kuntokampanja 2016” 
starttaa kesäkuussa

Otathan yhteyttä, kun ilmenee 
kysyttävää sotaveteraaniasioissa:

• sosiaalineuvoja Leena Jäntti,
p. 0400 626 757 tai leena.jantti@pp5.inet.
fi, Uudenmaan Sotaveteraanipiiri
• toimistosihteeri Jaana Junttila
p. 040 314 3607, Tuusulan kunta

IKNEn liikuntapäivät 
25.5. Metsäpirtillä

IKNEn juhlat 
vanhusviikolla 4.10. 
Seuratalo Väinölässä

Jokaisesta puoli tuntia kes-
tävästä liikuntasuorituksesta 
saat yhden pisteen. Mukaan 
pääset, kun olet kirjannut 
kesän aikana vähintään 15 
suoritusta. Kaikki liikuntala-
jit hyväksytään.

Päivyreitä saa uimahallilta, 
kirjastoista sekä eläkeläis- 
ja kansanterveysjärjestöiltä. 
Kuntopäivyri palautetaan 
30.9. mennessä. Kaikkien 
liikuntatempaukseen osallis-
tuvien kesken arvotaan 
4 kpl 10 kerran lahjakorttia 
Tuusulan uimahalliin.



Sijaisapupalvelun työnte-
kijä huolehtii käyntinsä 
ajan omaishoidettavasta. 
Omaishoitaja voi itse va-
paasti valita, mihin oman 
vapaa-ajan tällöin käyttää: 
asiointiin, ostoksille me-
noon, lääkärissä käymiseen, 
vierailuihin, liikuntaan tai 
harrastustoimintaan. Sijais- 
apupalvelun käyttäminen 
ei edellytä erityistä muuta 
syytä.
Sijaisapupalvelun käyttö ei 
vähennä omaishoidontuen 
palkkiota eikä lakisäätei-
siä vapaapäiviä. Palvelusta 
maksetaan asiakasmaksu, 
joka tänä vuonna on 5 
euroa tunnilta. Työntekijä 
tulee kotiin 1-4 tunniksi.
Palvelun käytöstä tehdään 
päätös kalenterivuodeksi 
kerrallaan. Palvelua voi 
saada enintään 80 tuntia 
vuodessa.

Tukea jaksamiseen
Etusijalla palvelun saami-
sessa ovat ne omaishoitajat, 
jotka eivät käytä lakisäätei-
siä vapaapäiviään eivätkä 
muita kunnallisia palveluja, 
kuten lyhytaikaishoitoa, päi-
vätoimintaa tai kotihoidon 
palveluja, tai käyttävät niitä 
hyvin vähän. Omaishoidon 
sijaisapupalvelun lähihoita-
jalla on vielä hyvin vapaita 
aikoja kalenterissaan, joten 
kannattaa käyttää kunnan 
tarjoamaa palvelua hyväksi!
Tuusulan kunta tarjoaa 
omaishoidon sijaisapu-
palvelua omaishoitotyön 
tukemiseksi. Omaishoitajat 
tekevät arvokasta työtä, ja 
heidän jaksamisensa tu-

keminen arjen sujumiseksi 
on ensiarvoisen tärkeää. 
Sijaisapupalvelua tekevältä 
koulutetulta lähihoitajalta 
saa myös tietoa muista pal-
veluista ja häntä voi käyttää 
myös tukihenkilönä muiden 
palveluiden saamiseksi. 
Työntekijä toimii yhteistyös-
sä sosiaaliohjaajien sekä 
terveydenhuollon ammatti-
henkilöiden kanssa. 
 

Tilaukset ja tiedustelut 
Lähihoitaja Minna Härkö-
nen, p. 040 314 4670
Puhelinaika maanantaisin 
8.00–9.30, muina aikoina 
voi jättää soittopyynnön.

Omaishoidon 
sosiaaliohjaajat ja 
-työntekijät, puhelinaika 
ma-to klo 12–13

65 vuotta 
täyttäneet asiakkaat: 
vanhuspalvelujen 
sosiaaliohjaajat 
• Asiakkaat A-L, 
Hilkka Kokkoniemi 
p. 09 8718 3354
• Asiakkaat M-Ö 
 Mari Tapiola 
p. 09 8718 3378

Alle 65-vuotiaat 
asiakkaat: 
vammaispalvelun 
sosiaalityöntekijät
• Asiakkaat A-L, 
Päivi Jalkanen 
p. 040 314 3320  
• Asiakkaat M-Ö, 
Satu Lindblad 
p. 09 8718 3312
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Minna Härkönen omaishoidon sijaisapupalvelussa 
lähdössä juuri asiakkaan luokse.

Kiljavalla kuntoutetaan 
omaishoitajia
Perinteikäs Kiljavan sairaala sai tänä syksynä uuden kuntoutujaryhmän, kun 
omaishoitajien ensimmäinen kuntoutusjakso käynnistyi. Tuusula kartoitti alueen-
sa omaishoitajat ja tarjosi terveystarkastusten ja haastattelujen perusteella seit-
semälle kuntoutusta. Kunnan asiantuntijalääkärit ja vanhuspalvelut sekä Kiljaval-
le palvelut tuottava Attendo räätälöivät kuntoutukseen sisällön. 

Kiljavalle räätälöitiin omaishoi-
tajille kuntoutus, jossa painot-
tuu henkinen ja fyysinen 
hyvinvointi.  

Ritva Lehtinen kiteyttää en-
simmäisen kuntoutujaryhmän 
tunnot: ”On voimia tai ei, työt 
on tehtävä. Tuusula pitää meistä 
hyvää huolta.” 

Tukea omaishoitajille

Omaishoidon
sijaisapupalvelu
Tuusulan kunta tarjoaa omaishoidon sijaisapupal-
velua omaishoitajille, joilla on toimeksiantosopimus 
kunnan kanssa. Kotiin tuleva kokenut lähihoitaja 
antaa omaishoitajalle mahdollisuuden lyhytaikaiseen 
virkistys- ja asiointivapaaseen. 

Tukea omaishoitajille

Valtakunnallista 
omaishoitajien viikkoa 

vietetään 21.–27.11.2016.

- Kyse on sopeutumisval-
mennustyyppisestä ryhmä-
kuntoutuksesta. Pilottiryh-
män kaikki osallistujat ovat 
yli 65-vuotiaita omaishoita-
jia. Oman kuntoutuksen rin-
nalla on hoidettavalla mah-
dollisuus olla meillä samaan 
aikaan kuntoutuksessa tai 
hoidossa toisella osastolla 
ilman omaishoitajan hoito-
vastuuta, kertoo Attendon 
Kiljavan sairaalapalvelujen 
johtaja Sirpa Mononen. 

Pidetään huolta 
huolenpitäjistä

Hiljattain on uutisoitu laajas-
ti, miten arviolta 300 000 
omaishoitajaa säästää 
yhteiskunnan varoista noin 
kolme miljardia euroa. 
Satsaus omaishoitajien 
terveyteen ja hyvinvointiin 
on kaikille osapuolille kan-
nattava. Kaikilla Kiljavalle 
tulleilla kuntoutujilla on 
hoidettavana oma puoliso, 
joka olisi ilman kokoaikaista 
apua todennäköisesti laitos-
hoidossa. 
- Vaimoni halvaantui toista-
kymmentä vuotta sitten. 
Teen hänen avustamisensa 
lisäksi kaikki kotityöt. Meni 
pitkään ennen kuin pystyin 
nukkumaan täällä. Aivoissa 
on semmoinen kello, joka 
käskee pysyä valppaana. 
Kyllä siitä arjesta joskus 
kaipaisi pois, sanoo Risto 
Rantala hiljaa Kiljavalla.
Toinen omaishoitaja purs-
kahtaa itkuun. Naista 
silmäillessä ei arvaisi, miten 
vaikea tilanne kotona on. 
Keskusteluringissä jaettu ar-
ki koskettaa, vaikka tarttu-
mapintaa löytyy jokaiselta 
omasta kodista. 

Koko ihminen kuntoon
Kiljavalla kartoitettiin en-
sitöiksi omaishoitajien toi-
mintakyky, mieliala, muisti 

ja kunto. Ensimmäinen kun-
toutusjakso on 12 päivän 
pituinen. Puolen vuoden 
kuluttua on viiden vuoro-
kauden seurantajakso, jol-
loin uusitaan fyysistä kun-
toa mittaava TOIMIVA-testi, 
MMSE-testi ja mielialaa 
kartoittava GDS15-depres-
sioseula. Välivaiheeseen on 
jokaiselle tehty kotioloihin 
sopiva kunto-ohjelma. 
- Selkä on monella 
omaishoitajalla herkkä 
kohta, vaikka hyväkuntoista 
porukkaa tämä ryhmämme 
on, sanoo vastaava fysiote-
rapeutti Kirsti Achren. 
Kiljavalla ohjelma sisältää 
yksilökuntoutusta ja ryhmä-
toimintaa. Päivät täyttyvät 
ohjatuista allas-, kuntosali- 
ja ryhmäliikuntatunneista, 
apuväline- ja ergonomiaoh-
jauksesta sekä luennoista ja 
viriketuokioista. 
 - Tavoitteena on tukea 
omaishoitajien jaksamista 
tärkeässä työssä, jolloin hoi-
dettavat pystyvät asumaan 
mahdollisimman pitkään 
omassa kodissa, sanoo Sirpa 
Mononen.  

Vinkit oikeanlaisiin otteisiin
Erityisesti toimintaterapia-
tuokiot ovat tarjonneet 
oikeanlaista tietoa pienapu-
välineistä ja nostoista, joista 
kaikki omaishoitajat eivät 
ole olleet tietoisia aiemmin. 
- Olen tietämättäni riuhto-
nut ja retuuttanut. Jos olisi 
tämä tieto ollut kuin nyt 
on, olisin säästänyt itseäni 
ja mies saattaisi olla eri kun-
nossa, sanoo yksi kuntoutu-
jista. 

Ansaitsenko tämän? 
- Tämä on etuoikeutettua 
ja ihanaa. Tiedän, kuin-
ka paljon kunnissa on 
omaishoitajia. Tilanteem-
me ja tarpeemme on tässä 

kuntoutuksessa oivallettu 
hyvin. Mietin, olenko an-
sainnut tämän, hengähtää 
Raija Rytkönen. 
Omaishoitajien pilottiryh-
män ensimmäinen kuntou-
tusjakso on takana. Ensim-
mäisestä jaksosta kuntoutu-
jat antoivat arvosanan 4,7 
asteikolla 1-5. Fysioterapian 
osuus sai täyden viitosen. 
Kuntoutusta on tarkoitus 
jatkaa pilottiryhmän lisäksi 
uusien ryhmien kanssa. 
 

Kiljava lyhyesti 
•  Kiljavalla kohotetaan 
monenlaisten kuntoutujien 
toimintakykyä. On päivä-
kuntoutusta sekä pidempi-
aikaista kuntoutusta. Moni 
saapuu Kiljavalle jatko-
kuntoutukseen vakavan 
sairastumisen tai vammau-
tumisen seurauksena. Suu-
rimmat sairausryhmät ovat 
aivohalvaus ja neurologiset 
sairaudet, nivelleikkaukset 
sekä selkäsairaudet ja muut 
tuki- ja liikuntaelinsairau-
det.  
•  Vakavista sairauksista 
huolimatta yli 90 prosenttia 
kuntoutuspotilaista on ko-
tiutunut suoraan kotiin tai 
kodinomaisin olosuhteisiin 
(2015).
•  Kiljavan sairaalan omis-
tajia ovat Hyvinkään ja 
Järvenpään kaupungit, 
Mäntsälän, Nurmijärven 
ja Tuusulan kunnat sekä 
HUS-kuntayhtymä. Kiljavan 
Sairaala Oy on in house 
-yhtiö, joka hankkii palvelut 
yksityisiltä palveluntuottajil-
ta kilpailuttamalla. 
•  Sairaala toimii kulttuuri-
historiallisesti arvokkaassa 
vuonna 1938 valmistunees-
sa parantolarakennuksessa, 
joka on saneerattu sairaala-
käyttöön vuonna 2008.



Uudistuvat palvelut
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Ikäihmisten perhe-
hoidosta uusi palve-
lumuoto Tuusulaan
Tuusula aloittaa ikäihmisten perhehoidon uutena 
palvelumuotona tämän vuoden aikana. Kunnan ta-
voitteena on saada ikäihmisten perhehoidosta uusi 
palvelumuoto kotihoidon ja ympärivuorokautisen 
palveluasumisen väliin. Perhehoito palvelee ikäihmi-
siä, jotka tarvitsevat runsaasti hoivaa ja huolenpitoa 
ja jotka hyötyvät uusperheen ympärille rakentuvasta 
hoitomuodosta.

Palveluseteli lisää vaihtoehtoja

Uudistuvat palvelut

Tulevat perhehoitajat 
Sari ja Jarmo Sievola 
juttelevat perhehoi-
dosta ennakkovalmen-
nuksen vetäjä Minna 
Heikkilän kanssa.

Tuusulan kunta aloittaa 
ikäihmisten perhehoidon 
ensimmäisenä kuntana 
Etelä-Suomessa Hyvinkään 
kaupungin kanssa. Kun-
ta on etsinyt ikäihmisten 
perhehoitajan tehtävästä 
kiinnostuneita perheitä ja 
kouluttanut ikäihmisten 
perhehoitajaksi halukkaita 
talven ja kevään aikana. 

Kiinnostus ikäihmisten per-
hehoitajan valmennuskurs-
sille ja yleensä ikäihmisten 
perhehoitoa kohtaan on 
ollut suurta. Valmennus-
kurssille haki 31 perhettä, 
joista valmennukseen voitiin 
ottaa 16. Valmennuskurssin 
jälkeen ainakin osa valmen-
netuista perhehoitajista 
aloittaa ikäihmisten perhe-
hoitajina ja tarjoaa palve-
luaan Tuusulan kunnalle. 
Tavoitteena on, että ensim-
mäiset asiakkaat ikäihmis-
ten perhehoitajille on saatu 
juhannukseen mennessä. 
Tämän jälkeen palvelua 
on tarkoitus laajentaa ja 
monipuolistaa sekä valmen-
taa tarpeen mukaan lisää 
perhehoitajia. 

Mitä ikäihmisten 
perhehoito on?

Perhehoitaja ei ole kunnan 
työntekijä eikä yrittäjä vaan 
jotain siltä väliltä. Kunta sol-
mii toimeksiantosopimuksen 
asiakkaan hoitamisesta per-
hehoitajan kanssa samaan 
tapaan kuin nyt tehdään 
omaishoidon tuessa. Asiak-
kaat ohjataan perhehoitoon 
kunnan vanhuspalvelujen 
kautta. Lain mukaan perhe-
hoitaja voi hoitaa samanai-
kaisesti enintään neljää hoi-
dettavaa. Perhehoidon ydin 
on sanassa perhe. Hoiva ja 
hoito toteutetaan perhees-
sä, uudessa perheessä.

Perhehoidolla tarkoitetaan 
ikäihmisen hoivan ja huo-
lenpidon järjestämistä osa- 
tai ympärivuorokautisesti 
perhehoitajan yksityiskodis-
sa tai hoidettavan kotona. 
Ikäihmisten perhehoito 
voi olla siis hyvin erilais-
ta: pitkäaikaista jatkuvaa 
24/7-hoitoa, lyhytaikaista 
esim. viikon tai kaksi viik-
koa yhtäjaksoisesti kestävää 
24/7-hoitoa tai vaikkapa 

jatkuvaa tai osa-aikaista 
päivä- tai yöhoitoa. Kun 
palvelu on käytössä kaikissa 
muodoissaan, on palvelukir-
jo hyvin monipuolinen. 

Osaan palvelutarpeesta 
kunta tarjoaa jatkossa 
palveluna perhehoitoa

Kun ikäihmisten perhehoi-
toa on kunnassa tarjolla, 
osaan kotihoidon tai ympä-
rivuorokautisen palveluasu-
misen tarpeeseen vastataan 
perhehoidolla. Nyt osaan 
ikäihmisten hoidon tar-
peeseen saatetaan vastata 
sopivampien palvelumuo-
tojen puuttuessa joko liian 
kevyin tai liian raskain 
palveluin. Ne voivat olla 
myös ikäihmisen yksilölli-
seen tilanteeseen huonosti 
soveltuvia. Kun joku palvelu 
ja toteutustapa pitää valita, 
on hyväksyttävä myös sen 
mukanaan tuomat haitat. 
Nyt esimerkiksi jotkut ikäi-
miset joutuvat muuttamaan 
omasta kodistaan ympäri-
vuorokautiseen palveluasu-
miseen liian aikaisin siitä 

syystä, että muuta sopi-
vampaa vaihtoehtoa ei ole 
tarjolla. Vaihtoehdot käyvät 
usein vähiin hoivan ja asu-
misen järjestämisessä, jos 
omassa kodissa ei enää ko-
tihoidon ja/tai oman läheis-
verkoston tuella selviydy. 

Ikäihmisten perhehoito voi 
tarjota uudenlaisia ratkaisu-
ja myös kotona asumiseen 
niille ikäihmisille, joiden 
luona olisi tarpeen olla 
yhtäjaksoisesti pidemmän 
aikaa kun nykyinen koti-
hoito pystyy olemaan. Kun 
perhehoidon kaikki eri muo-
dot saadaan toimintaan, 
voi tarjolla olla jatkuvaa tai 
lyhytaikaista päivä- tai yö-
hoitoa perhehoitajan luona 
eri kyläkeskuksissa. 

Kun perhehoito tapahtuu 
perhehoitajan kotona, 
ikäihminen muuttaa osittain 
tai pysyvästi perhehoitajan 
luokse. Perhehoidossa myös 
perhehoitaja voi muuttaa 
asiakkaan perheeseen. 
Perhehoidossa onkin kyse 
nimenomaan uudesta per-
heestä, joka voi olla ikäih-

misen ainoa perhe tai ns. 
toinen perhe, johon hoidet-
tava kuuluu. Perhehoidossa 
yhdistetään uudella tavalla 
ikäihmisen hoitaminen ja 
asuminen toisiinsa.

Pitkäaikaisessa jatkuvassa 
perhehoidossa asukkaan 
perhe muuttuu

Perhehoidon järjestämisen 
lähtökohtana ovat ikäih-
misen tarpeet. Esimerkiksi 
pitkäaikaisessa jatkuvassa 
perhehoidossa perhekodin 
pieni yhteisö, jokapäiväiset 
kodin askareet ja kiinteät 
vakituiset ihmissuhteet tu-
kevat perhehoidossa olevan 
ikäihmisen turvallisuutta ja 
ylläpitävät hänen fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista toi-
mintakykyään. Parhaimmil-
laan ikäihmiselle perhehoito 
tarjoaa asumista, turvaa, 
välittämistä ja huolenpitoa 
sukupolvet ylittävässä uu-
dentyyppisessä perheessä.  

Vanhus- ja vammais-
palveluiden päällikkö
Jari Luoma

Palveluseteli on vaihto-
ehtoinen tapa järjestää 
palveluja kunnan oman 
palvelutuotannon ja 
kunnan ostamien osto-
palvelujen ohella. Tuu-
sulan vanhuspalveluissa 
palveluseteli on käytössä 
tilapäisessä kotihoidossa, 
omaishoidon vapaissa ja 
tehostetussa palveluasu-
misessa.  

 
Tuusulan kunta otti palve-
lusetelin käyttöön viime 
vuonna. Vuoden loppupuo-
lella etsittiin sopivia palvelu-
seteliyrittäjiä ja ensimmäiset 
palvelusetelin käyttäjä-
asiakkaat saatiin vuoden 
vaihteessa. Tänä keväänä 
tilapäisessä kotihoidossa, 
omaishoidon vapaissa ja 
tehostetussa palveluasu-
misessa on jo siinä määrin 
yksityisiä palveluseteliyrit-
täjiä, että palvelusetelin 
käyttö voi laajentua. Palve-

luseteliyrittäjiä tulee myös 
jatkuvasti lisää.
Palveluseteli myönnetään 
asiakkaalle palvelutarpeen 
arvioinnin perusteella. 
Päätöksen tekee se kunnan 
työntekijä, joka muutoinkin 
hyväksyy asiakkaan kysei-
seen palveluun. Asiakas voi 
saada palvelusetelin tilapäi-
seen kotihoitoon, omaishoi-
don vapaiden järjestämiseen 
tai tehostettuun palveluasu-
miseen, jos hän muutoin 
saisi tämän palvelun kunnan 
itsensä tuottamana tai os-
tamana. Jos asiakas käyttää 
palveluseteliä, valitsee hän 
sopivan palveluntuottajan 
kunnan hyväksymistä palve-
luseteliyrittäjistä. 
Asiakas ja tuottaja sopi-
vat palvelun tuottamisen 
ajankohdasta ja tuotettavan 
palvelun tarkemmista yksi-
tyiskohdista. Asiakas tekee 
yrittäjän kanssa sopimuksen. 
Kunta maksaa korvausta 
palveluntuottajalle vain 
niiden asiakkaiden käyttä-
mistä palveluista, joille se on 

tehnyt päätöksen palveluse-
telien myöntämisestä.

Tilapäinen kotihoito

Tilapäisessä kotihoidossa 
yhden palvelusetelin arvo 
on 23 euroa/tunti. Tällöin 
asiakas maksaa itse palvelu-
setelin ja palveluntuottajan 
määrittelemän hinnan vä-
lisen erotuksen. Jos asiakas 
ottaa palvelun kunnalta, 
tilapäisen kotihoidon maksu 
on 11,20 euroa enintään 
tunnin kestävästä käynnistä 
ja 22,20 euroa 1-3 tuntia 
kestävästä käynnistä.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuen piiriin 
kuuluvilla omaishoitajilla 
on oikeus kolmeen lakisää-
teiseen vapaavuorokauteen 
kuukaudessa. Palveluseteliä 
voi käyttää omaishoidetta-
van päiväaikaiseen tai ym-
pärivuorokautiseen hoitoon 
palveluntuottajan toiminta-
yksikössä tai hoitajan 
palkkaamiseksi hoidettavan 
omaan kotiin. Palvelusetelin 

arvo on 110 euroa yhtä va-
paata vuorokautta kohden 
eli kolmesta vuorokaudes-
ta 330 euroa. Asiakas voi 
hankkia tällä rahalla esim. 
hoitajan kotiin palveluse-
teliyrittäjältä sopimakseen 
ajaksi. Tarvittaessa asiakas 
maksaa itse palvelusetelin 
ja palveluntuottajan mää-
rittelemän hinnan välisen 
erotuksen. 

Tehostettu 
palveluasuminen 

Pitkäaikaisen tehostetun 
palveluasumisen palvelu-
setelin arvo määritellään 
asiakkaan tulojen perusteel-
la. Tehostetun palveluasu-
misen palvelusetelin etu on 
nimenomaan siinä, että se 
lisää asiakkaan valinnan-
vaihtoehtoja. Valitessaan 
tehostetun palveluasumisen 
palvelusetelin ikäihminen 
voi ostaa hoivapalvelun 
myös sellaisesta tehostetun 
palveluasumisen toiminta-
yksiköstä, jota hän ei voi 
saada kunnan ostamana. 

Edellytyksenä on tällöin 
se, että toimintayksikkö on 
hyväksytty Tuusulan kunnan 
palveluseteliyrittäjäksi.

 
Lisätiedot: 

Tilapäinen kotihoito: 
Kotihoidon palvelujen
esimies Mirva Hyötynen, 
p. 040 314 3622 ja tiimi-
vastaava Outi Ratilainen,  
p. 040 314 4678.

Omaishoidon tuki 
ja tehostettu palvelu-
asuminen: 
Vanhuspalvelujen sosiaali-
ohjaajat Hilkka Kokkoniemi 
p. 09 8718 3354 ja Mari 
Tapiola p. 09 8718 3378. 

Vanhus- ja vammais-
palvelujen päällikkö 
Jari Luoma 
palvelukoordinaattori 
Laila Hedenborg



4.

Tuusulan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja korotettiin merkittäväs-
ti vuodenvaihteessa ja tulosidonnaisia asiakasmaksuja maaliskuussa. Suureen 
osaan tasasuuruisista taksatyyppisistä asiakasmaksuista korotus oli lähes 30 %. 
Vuokrissa, tulorajoissa ja tukipalveluissa korotus oli vähäinen. Myös joitain uu-
sia maksuja otettiin käyttöön.

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksut nousivat alkuvuonna

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on koottu
Tuusulan verkkosivuille www.tuusula.fi.

Terveydenhuollon maksukatto
Maksukattoon lasketaan mukaan
• terveyskeskuksen avosairaanhoidon 
lääkäripalvelujen maksut,
• fysioterapiamaksut,
• sarjahoidon maksut,
• sairaalan poliklinikkamaksut,
• päiväkirurgian maksut,
• lyhytaikaisen laitoshoidon maksut 
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon 
laitoksissa,
• yö- ja päivähoidon maksut,
• kuntoutushoidon maksut.

Maksukattoon ei lasketa 
mukaan maksuja
• hammashoidosta,
• sairaankuljetuksesta,
• lääkärintodistuksista,
• yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä 
laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista.
• Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia 
maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu 
asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta 
tai tapaturmavakuutuksen perusteella.

Lähde: STM, 2016

Vauhtia vapaaehtoistyöhön
Nyt ryhdyttiin
Sanoista Tekoihin!
Tuusulalaiset yhteisöt ja järjestöt järjestivät 
yhdessä kunnan kanssa vapaaehtoistoiminnan 
messut Hyökkälän koululla. Messuilla käynnistettiin 
vapaaehtoistoiminnan koulutus.

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

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

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

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

Taitto: Sari Rinne graafinen suunnittelu, Tuusula 
Painopaikka: SLY-Lehtipainot, Tuusula

Viikko 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Tuusulan sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakas- ja potilasvastaan-
otot toimivat kesäaikaan supistetusti. Kesäajan toiminta on keski-
tetty Etelä-Tuusulan (Hyrylän) sosiaali- ja terveysasemalle.

Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

Kellokosken sosiaali- ja terveys-
asema suljettu 13.6. - 17.7.

Jokelan sosiaali- ja terveys-
asema suljettu 11.7. - 14.8.

Tuusulan kirjastoissa lyhennetyt aukioloajat 
kesäkaudella koulujen loma-aikaan 6.6. - 14.8.

Museoista Halosenniemi, Erkkola ja Aleksis Kiven kuolinmökki ovat 
kesäajan avoinna 31.8. asti ti-su klo 11-18. Taidekeskus Kasarmi ja 
Kotiseutumuseo Klaavola ovat avoinna sopimuksen mukaan.

Tuusulan uimahalli
suljettu 2.7. - 31.7.

Tuusulan kunnantalo
suljettu 4.7. - 31.7.

Sosiaali- ja
terveys-
palvelut

Muut
palvelut

Tuusulan kesäajan palvelut

Miksi asiakasmaksuja 
korotettiin joissain 
palveluissa lähes 30 %?

Asiakasmaksujen enimmäis-
määristä säädetään sosi-
aali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annetussa 
asetuksessa. Asetuksessa 
määrätään ylärajat asiakas-
maksuille. Maan hallitus 
korotti indeksikorotuksen 
lisäksi hallitusohjelman mu-
kaisesti tasasuuruisia asia-
kasmaksujen ylärajaa. Nämä 
korotustekijät nostivat 
asiakasmaksujen ylärajoja 
lähes 30 %. Kunnat kuiten-
kin päättävät itsenäisesti 
maksujen perimisestä ja suu-
ruudesta enimmäismäärien 
rajoissa. 

Koska valtio korottaessaan 
asiakasmaksujen ylärajaa 
leikkasi samalla kunnilta 
tulohyödyn kokonaan itsel-
leen alentamalla kunnalle 
maksettavaa valtionosuutta, 
oli Tuusulan sosiaali- ja ter-
veyslautakunta puun ja kuo-
ren välissä. Jos korotuksia 
ei olisi siirretty asiakkaalle, 
vastaava raha olisi pitänyt 
leikata jostain muualta so-
siaali- ja terveyspalveluista. 
Lautakunta päätti valtion 
tahdon mukaisesti. Kaikki 
kunnat eivät kuitenkaan 
toimineet samoin.

Mitkä asiakasmaksut
muuttuivat?
Tuusulan sosiaali- ja terveys-
palvelujen korotetut asia-
kasmaksut astuivat voimaan 
1.1.2016 lukien. Maksut 
nousivat muun muassa ter-
veyskeskus- ja poliklinikka-
käynneillä, lääkärintodistuk-
sissa, kuntoutusmaksuissa 
ja hammashoitomaksuissa. 
Näissä korotus oli lähes 30 
%. Esimerkiksi sairaanhoita-
jan vastaanottokäynnin (20 
min) hinta on 11,50 euroa ja 
ajokorttitodistuksen hin-
ta on 61,80 euroa vuonna 
2016. 
Tulosidonnaiset asiakas-
maksut muuttuivat 1.3.2016 
lukien muun muassa pitkä-
aikaisessa laitoshoidossa, 
kotihoidossa sekä asumis-
palveluissa. Asumispalve-
luissa ns. käyttövara, joka 
asiakkaalle pitää vähintään 
jäädä, pysyi edellisvuoden 
tasolla. Säännöllisen koti-
hoidon asiakasmaksuun ei 
tehty korotusta. Muutosta 
aiheuttaa vain indeksimuu-
tos ja tulojen muutos. Asia-
kastasolla asiakasmaksut 
muuttuvat, mutta pysyvät 
suuruusluokaltaan saman 
suuruisina. Tulosidonnaisissa 
pitkäaikaishoidon maksuissa 
korotukset olivat maltillisia, 
mutta lyhytaikaishoidon 
maksuissa korotusta tuli 
lähes 30 %.

Ikäihmisten perhehoidon 
maksut 2016
Ikäihmisten perhehoito 
aloitetaan uutena palveluna 
vuonna 2016. Ikäihmisten 
perhehoidon asiakasmaksut 
ovat 18,50 euroa vuorokau-
dessa osavuorokautisessa tai 
37,00 euroa vuorokaudessa 
lyhytaikaisesta perhehoi-
dosta. Pitkäaikainen per-
hehoidon asiakasmaksu on 
enintään 85 % asiakkaan 
nettotuloista. Palvelus-
ta kerrotaan lisää Hertta 
lehden jutussa Ikäihmisten 
perhehoito. 

Mitkä terveydenhuollon 
palvelut kerryttävät
maksukattoa?
Paljon palveluja käyttävien 
suojaksi säädetty maksu-
katto on 691 euroa vuonna 
2016. Maksukaton täytyttyä 
asiakas saa maksukaton 
piiriin kuuluvat palvelut 
pääosin maksutta. Alla ole-
vaan taulukkoon on jaotel-
tu maksukattoa kerryttävät 
ja ei-kerryttävät palvelut. 
Lääkekustannuksilla on 
oma maksukattonsa, joka 
on 610,37 euroa. Lääkekor-
vausten alkuomavastuu on 
50 euroa ja maksukaton 
täyttymisen jälkeen asiakas 
maksaa 2,50 euron omavas-
tuun lääkettä kohti. 

Lauantaina 5. maaliskuuta 
Hyökkälän koulun auditori-
oon oli kokoontunut muka-
va joukko eri-ikäisiä ihmisiä. 
Mikä meitä yhdisti? Tieten-
kin vapaaehtoistoiminta! 
Tuusulassa on yritetty koota 
yhteen eri vapaaehtoistoi-
mijoita jo useamman vuo-
den ajan. On etsitty yhteistä 
toimintatapaa sekä mietitty, 
kuka tai mikä taho voisi 
ottaa vastuuta vapaaehtois-
toiminnan koordinoinnista.
Nyt se vihdoin onnistui: 
useiden järjestöjen, yhteisö-
jen ja kunnan toimijoiden 
kokoontuminen. Viime 
syksynä pidettiin yhteisiä 
palavereja ja pohdittiin, mi-
ten tärkeää asiaa voitaisiin 
viedä eteenpäin. Yhteinen 
ajatus oli, että vapaaeh-
toistyöstä kiinnostuneiden 
ihmisten tulisi helpommin 
löytää sopiva taho, jonka 
kautta voi toimia.
 
Monenlaista 
vapaaehtoistoimintaa
Vapaaehtoistyötä tehdään 
niin lasten ja perheiden, 
mielenterveyskuntoutujien 
sekä ikäihmisten kanssa. 
Yhtä tärkeää on kuitenkin 
esimerkiksi liikuntaseurojen 
vapaaehtoisvoimin tehty 
työ tai muu ryhmätoiminta. 
Vapaaehtoistoiminta voi 
olla monenlaista – aina sitä 
ei edes tunnisteta vapaaeh-
toistoiminnaksi. Monien jär-
jestöjen taustalla on paljon 

vapaaehtoisvoimin tehtyä 
työtä, jota ei millään muin 
keinoin saisi järjestettyä.
Vapaaehtoistoiminnan mes-
sujen nimeksi tuli Sanoista 
Tekoihin. Oli puhuttu jo riit-
tävästi – nyt oli aika tarttua 
toimeen! Vapaaehtoisuu-
desta pidettyjen puheiden 
jälkeen messuväki tutustui 
mukana olleiden toimijoi-
den vapaaehtoistoiminnan 
mahdollisuuksiin. Messut 
olivat myös alkusysäys 
vapaaehtoiskoulutukselle, 
joten messuilla kerrottiin 
alkavasta koulutuksesta ja 
siihen oli mahdollista ilmoit-
tautua.
Vapaaehtoistyötä tekee jo 
noin kolmasosa väestöstä. 
Suurin osa heistä antaa 
aikaansa useamman tunnin 
viikossa, joten yhteiskunnal-
lisesti vapaaehtoistoiminta 
on merkittävää. Vapaaeh-
toistoiminnalla pystytään 
järjestämään tapahtumia, 
liikuttamaan ihmisiä sekä 
lievittämään koettua yksi-
näisyyttä ja hätää.

Yhteiskunta tarvitsee 
vapaaehtoistyötä. 
Huolehditaan toisistamme!

Raita Koski
Vapaaehtoistyön-
koordinaattori
Tuusulan seurakunta
040-778 9776
raita.koski@evl.fi


