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Ota yhteyttä

Pielakoti
Savikontie 17
72400 Pielavesi
Yläkerta 040 489 4162
Alakerta 040 489 4161
Sairaanhoitaja / yläkerta 040 842 5404
Sairaanhoitaja / alakerta 040 544 0136
Vanhuspalvelujen päällikkö 040 489 4823
Asumispalvelujen lähiesimies 040 489 4204

Anna palautetta
Omaisten toivotaan antavan palautetta osaston toiminnasta.
Risut ja ruusut voi antaa suoraan tai kirjallisena palautteena.
Palautelaatikko on Pielakodissa toimiston oven pielessä.
Yhdessä voimme kehittää toimintaa ja parantaa asukkaan
elämänlaatua.

Pielakoti

Tervetuloa Pielakotiin!

Asuminen Pielakodissa

Pielakodissa asuu sekä muistisairaita että
muutoin paljon hoitoa ja hoivaa tarvitsevia
vanhuksia. Toiminnassamme keskeistä on
ihmisarvon kunnioittaminen,
voimavaralähtöisyys ja yhteisöllisyys.

Omaisten toivotaan olevan aktiivisia ja osallistuvan mahdollisuuksiensa mukaan
asukkaan arkeen. Vieraat ovat aina tervetulleita Pielakotiin!

Henkilökunta
Henkilökuntaan kuuluu muistisairaiden
hoitoon perehtyneitä lähihoitajia, perushoitajia ja osastoapulaisia. Siivouksesta
päävastuun kantaa laitoshuoltaja. Sairaanhoitaja vastaa hoitotyön kehittämisestä, ohjaa ja
neuvoo henkilökuntaa, suorittaa vaativat sairaanhoidolliset tehtävät ja vastaa lääkärin
vastaanotosta osastolla. Sairaanhoitaja vastaa myös hoitoneuvottelujen järjestämisestä
yhdessä omahoitajan kanssa.

Omahoitaja
Jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja. Omahoitaja perehtyy asukkaan asioihin ja
elämäntarinaan perusteellisesti, laatii hoitosuunnitelman yhdessä tiimin kanssa, pitää
yhteyttä lähiomaiseen ja toimii asukkaan puolestapuhujana yhdessä omaisen kanssa.

Hoitoneuvottelu
Uudelle asukkaalle laaditaan hoitosuunnitelma arviointi- ja tutustumisjakson jälkeen
hoitoneuvottelussa. Neuvotteluun osallistuvat asukkaan lisäksi lähimmät omaiset, lääkäri,
sairaanhoitaja ja omahoitaja. Neuvottelussa perehdytään asukkaan asioihin, läpikäydään
hoitosuunnitelma ja sovitaan toimintatavoista erilaisissa tilanteissa. Lisäksi keskustellaan
hoitotahtoon liittyvistä asioista.
Asukas tai hänen edustajansa allekirjoittaa vuokrasopimuksen vanhuspalvelujen päällikön
kanssa. Omaisen tehtävänä on muuttoilmoituksen tekeminen ja Kelan etuuksien
hakeminen. Henkilökunnalta voi pyytää apua etuusasioissa.

Asiakasmaksut
Asiakasmaksu koostuu hoiva- ja tukipalvelumaksusta, ateriakustannuksista ja vuokrasta.
•
•
•
•

Hoivamaksu on asiakasmaksuasetuksen mukainen kuukausimaksu, joka määräytyy
asukkaan tulojen mukaan.
Muut tukipalvelut -maksu 150 €/kk
Ateriat 16,20 €/vrk
Vuokra 10,73 €/m²
Huone ja yhteiset tilat 534,35 €/kk (sisältää sähkön ja veden).

Huoneen kalustus ja sisustaminen
Asukas voi kalustaa oman huoneensa omilla kalusteillaan, sänky on Pielakodissa
valmiina asukasta varten. Asukkaalla tulee olla omat verhot, petivaatteet sekä
päiväpeitto. Lisäksi taulut, seinävaatteet tai muut tärkeät tavarat tuovat kodin tuntua
omaan huoneeseen. Lattialle laitettavat matot ovat turvallisuussyistä kiellettyjä.

Lääkäripalvelut
Lääkäri käy Pielakodissa viikon välein. Akuuteissa asioissa asukasta käytetään
ensiavussa, lausunto- ja toimenpideasioissa asukkaalle varataan lääkäriaika
terveysasemalta. Hammashoidon osalta asukkaat käyttävät joko kunnallista tai
halutessaan yksityistä hammaslääkäriä.

Lääkkeet
Asukas maksaa itse lääkkeensä. Lääkkeidenjako on järjestetty joko apteekin toimesta
annosjakeluna annospusseihin tai lääkkeet jaetaan Pielakodissa dosetteihin.
Annospussit ja dosetit jaetaan kahdeksi viikoksi kerrallaan. Asukas tekee itse
apteekkisopimuksen apteekin kanssa. Apteekki velottaa lääkekustannukset asukkaalta,
annosjakelumaksun maksaa kunta.

Apuvälineet ja kuntoutus
Asukkaiden kuntoutuksen perusta on kuntouttava hoitotyö. Henkilökohtaiset
apuvälineet (rollaattorit, pyörätuolit, ym.) lainataan apuvälinelainaamosta.
Fysioterapiaa asukas voi saada lääkärin lähetteellä yksityisen palveluntuottajan
tuottamana. Kela korvaa osan hoidosta ja asukas maksaa itse lopun.

Vaatteet ja muut henkilökohtaiset tarvikkeet
Asukas pukeutuu omiin vaatteisiinsa. Sopivia vaatteita ovat helposti puettavat ja pesua
hyvin kestävät vaatteet, jotka ovat kooltaan reiluja. Asukas maksaa itse myös
henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen tarkoitetut tuotteensa.

Pyykki
Asukkaan henkilökohtaiset vaatteet pestään talossa, lakana- ja liinavaatepyykki
pesulassa. Asukkaan omat vaatteet tulee nimikoida selkeästi.

Kampaaja ja jalkahoitaja
Osastolla käy tarpeen mukaan yksityinen kampaaja ja jalkahoitaja. Asukas maksaa
palvelun itse. Hoitoneuvottelussa sovitaan palvelun käytöstä.

