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Asukasopas 
  





Yleistä Karungin palvelukodista: 

 

o Karungin palvelukoti sijaitsee Tornionjoen rannalla Karungin kylässä n. 

25 km Tornion keskustasta pohjoiseen. Karungin palvelukoti on touko-

kuusta 2014 alkaen toiminut Tornion kaupungin omana tehostetun pal-

veluasumisen yksikkönä, joka tarjoaa ikäihmisille ympärivuorokautista 

hoivaa. Palvelukodissa on 31 asukasta sekä intervallihuone. 

o Palvelukodin henkilökuntaan kuuluu 17 hoitajaa, 3 laitoshuoltajaa, sai-

raanhoitaja ja vastaava sairaanhoitaja sekä huoltomies.  

o Asukkailla on käytössään oma huone, johon kuuluu wc-pesutila. Asuk-

kaat voivat liikkua yhteisissä tiloissa sekä osallistua palvelukodin aska-

reisiin ja päivittäisiin toimintoihin. 

o Asukas saa yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisen riittä-

vän ja ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon, ohjauksen ja tuen. Asuk-

kailla on mahdollista asua omassa kodissaan kuolemaansa asti, ellei hä-

nelle tule tarvetta siirtyä sairaalahoitoon. 

o Palvelukodin tärkeimpiä arvoja ovat kuntouttava toiminta, viihtyisyys, 

avoimuus, turvallisuus, oikeudenmukaisuus, luottamuksellisuus sekä 

toimiva yhteistyö. 

o Terveyden-/sairaanhoitoon liittyvistä asioista vastaa sairaanhoitaja, 

joka on tarvittaessa yhteydessä palvelukodin lääkäriin. Lääkäri käy pal-

velukodilla n. kerran kuukaudessa.  

o Asukkaan fyysistä hyvinvointia ylläpidettäessä ja edistettäessä huomi-

oidaan asukkaan olemassa olevat voimavarat ja hyödynnetään niitä yk-

silöllisin keinoin. Fyysistä hyvinvointia tuetaan kaikkia arkipäivän toi-

mintoja tehtäessä.  

o Asukkaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvoin-

tia edistetään mahdollistamalla omaisten, ystä-

vien ja tuttavien vierailut. Palvelukodissa ei ole 

vierailuaikoja vaan vierailla voi asukkaan tilan-

teen ja voinnin mukaan. Talon ulkopuolelta käy 

myös muita toimijoita esim. seurakunnan edus-

tajia pitämässä tilaisuuksia. 

  



Tehostettu palveluasuminen kattaa seuraavat palvelut: 

o Ympärivuorokautinen perusturva (mm. turvapuhelin jokaisessa asukas-

huoneessa) 

o Ammattitaitoisen henkilöstön tuki ja ohjaus jokapäiväisessä elämässä 

o Osallistuminen oman toimintakyvyn sallimissa rajoissa arjen askareisiin 

o Yhteistyö omaisten, läheisten ja viranomaisten kanssa. Neuvonta esim. 

hoitotuen hakemiseen.  

o Tarvittavat hoiva- ja sairaanhoitopalvelut yksilöllisen palvelu- ja hoito-

suunnitelman mukaan 

o Henkilökohtaisesta päivittäishygieniasta ja puhtaudesta huolehtiminen. 

Tarvittava peseytymisapu viikoittain saunassa tai suihkussa. 

o Aterioiden monipuolisuudesta huolehtiminen ja ruokailussa avustami-

nen tarpeen mukaan (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja ilta-

pala) 

o Vaate- ja liinavaatehuollosta huolehtiminen 

o Asumisympäristön siivouksesta huolehtiminen 

o Lisäksi palvelukodissa käy säännöllisesti yksityinen kampaaja ja jalka-

hoitaja, joilta on mahdollisuus ostaa palveluita. 

o  Toivomme omaisten osallistuvan mahdollisuuksiensa mukaan palvelu-

kodin ulkopuolella tapahtuvaan asiointiin (esim. hammaslääkärikäyn-

nit) 

  



Päivärytmi palvelukodissa: 

klo 7.30-10.00 aamupala  

klo 8.00-11.00 aamutoimissa avustaminen mm. pukeutuminen, 

peseytyminen, henkilökohtainen hygienia 

klo 11.30-12.30 lounas  

klo 12.30-14.30 ruokalepo / virkistystoiminta/kuntouttava toiminta/ulkoilu 

(säävaraus) 

klo 14.30-15,00 päiväkahvit 

klo 16.00-17.00 päivällinen 

klo 17.00-19.00 vapaata oleskelua/ virkistystoimintaa/yhdessä puuhastelua 

esim. lehdenlukua  

klo 19.00-20.00 iltapala 

19.00-21.00 iltatoimissa avustaminen  

 

  



Palvelukotiin tulevan asukkaan maksut määräytyvät seuraavasti: 

Kuukausimaksu perustuu asukkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa mainit-

tuihin kotipalvelun ja/tai kotisairaanhoitajan suorittamiin tunteihin/kuu-

kausi, perheen henkilömäärään ja tuloihin seuraavasti: 

Hlö 

määrä 

Tuloraja 

€/kk 

alle 10 

tuntia 

11-20 

tuntia 

21-35 

tuntia 

36-50 

tuntia 

Yli 50 

tuntia 

 

1 576 15% 20% 25% 31% 35% 

2 1063 12% 15% 17% 21% 22% 

3 1667 10% 11% 13% 17% 18% 

4 2062 8% 9% 11% 14% 15% 

5 2496 7% 7% 9% 12% 13% 

6 2866 5% 7% 8% 10% 11% 

 

Ateriapaketti palveluasunnoissa vuonna 2018: 15,30 €/pvä 

Vaatehuolto pesulassa: maksu määräytyy pyykin painon mukaan pesulan tak-

san mukaisesti. 

Palveluasumisen perusmaksu, sisältää siivouksen, siivoustarvikkeet ja hygie-

niatarvikkeet (kertakäyttökäsineet, wc-paperit ja käsipyyhkeet): 

35,00€/kk/hlö 

Vuokra 14 €/neliömetri (sisältyy sähkö +vesi), oma huone sekä jyvitetyt neliöt 

yhteisistä tiloista.  

  



Karungin palvelukoti on asumispalveluyksikkö, joka tarkoittaa sitä, että 

asukkaalla tulee olla omat vaatteet ja liinavaatteet: 

o alusvaatteet (näitä riittävästi etenkin jos kasteleva asukas) 

o yöpaidat 

o päivävaatteet (näitä riittävästi etenkin jos kasteleva asukas) 

o ulkovaatteet (kevät, kesä, syksy, talvi) 

o sisäkengät/tossut 

o ulkokengät (talvi, kesä) 

HUOM! VAATTEIDEN TULEE OLLA HELPOSTI PUETTAVIA JA RIITTÄ-

VÄN VÄLJIÄ! 

 

Lisäksi asukkaalla tulee olla: 

o lakanat (näitä riittävästi etenkin, jos kasteleva asukas) 

o tyynyliinat 

o pussilakanat (näitä riittävästi etenkin, jos kasteleva asukas) 

o päiväpeitteet 

o mahdollinen torkkupeitto 

o pyyhkeet 

o tyynyt 

o täkit 

o verhot 

o ei mattoja! (kompastumisvaara) 

o KAIKKIEN TEKSTIILIEN TULEE OLLA NIMIKOITUJA ESIMERKIKSI 

SEURAAVALLA TAVALLA: Suvanto/Poukama/Lompolo 14 (huoneen 

nro) Anni Asukas. Suositeltavaa on tilata vaatteisiin nimikointinauhat. 

Lisätietoa saa henkilökunnalta. 

o PYYKKI PESTÄÄN PESULASSA, JOTEN KAIKKIEN TEKSTIILIEN 

TULEE OLLA 60 ASTEEN PESUN KESTÄVIÄ! 

o TALO EI KORVAA PESUSSA PILALLE MENNEITÄ TEKSTIILEJÄ, 

JOIDEN PESULÄMPÖTILA ON TÄTÄ ALHAISEMPI. 

o VAIHTOEHTOISESTI ASUKKAAN PYYKIT VOIDAAN OMAISTEN 

TOIMESTA PESTÄ MYÖS KOTONA. 



 

Asukas/omainen voi sisustaa huoneensa omilla huonekaluilla ja 

sisustustavaroilla mahdollisimman kodikkaaksi ja oman näköiseksi! 

Sairaalasängyn ja yöpöydän saa tarvittaessa palvelukodilta. 

 

 

  



Omahoitajuus palvelukodissa: 

Jokaisella asukkaalla on omahoitaja, mikä tarkoittaa sitä, että omahoitajat sy-

ventyvät pareittain asukkaan elämänhistoriaan ja taustaan syvällisemmin. 

Omahoitajuuden avulla hoitotyötä pystytään toteuttamaan laadullisesti par-

haalla mahdollisella tavalla.  

Omahoitajien tehtäviin kuuluu mm. kutsua koolle hoitopalaveri n. 2-3:kk:n ku-

luessa palvelukotiin muutosta ja laatia yhdessä asukkaan ja omaisten kanssa 

hoitosuunnitelma sekä tarvittaessa päivittää sitä. 

Omahoitaja on yhteydessä omaisiin mm. vaateasioissa. Henkilökunnan jäsenet 

kunnioittavat omahoitajan ja asukkaan/omaisen kanssa tekemiä sopimuksia. 

Asukas/omainen voi kysyä henkilökunnalta, kuka hoitajista on valittu oma-

hoitajaksi. Omahoitajaan voi ottaa yhteyttä heidän ollessa työvuorossa. 

Omahoitajasuhde on ammatillinen! 

  



Yhteystiedot: 

Osoite: Mustarannantie 43, 95530 Tornio, sähköposti: suvanto.kotihoito@tor-

nio.fi 

Vastaava sairaanhoitaja p. 040-631 9337 

Sairaanhoitaja p. 040-635 1445  

Hoitajat: Suvanto p. 040-635 2333  

Lompolo p. 040 630 8855  

Poukama p. 040 670 116 

  



 


