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Palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa asiakasmaksuun sisältyvät sekä 
itsemaksettavat palvelut ja tuotteet 

 
Palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa palvelu muodostaa asiakasmaksuun sisältyvän 
kokonaispaketin, johon kuuluvat seuraavat palvelut ja tuotteet: 
 

• ateriat - aamupala, lounas, päiväkahvi/välipala, päivällinen, iltapala 

• kodinhoito: 

o siivous erillisen palvelukuvauksen mukaisesti, pyykkihuolto (peite, tyynyt, liinavaatteet, 

pyyhkeet, hygieniahaalari lainatekstiilinä).  Huom. Hygieniahaalarin käyttö vain erittäin 

perustellusta syystä huomioiden asiakkaan itsemääräämisoikeus.  

• hoiva, hoito ja huolenpito (asumisen toimipisteen henkilökunnan toteuttama) 

• virike- ja ajanvietetoiminta (asumisen toimipisteessä järjestettävä) 

• huonekalut: sänky ja patja 

• hygienia:  

o wc-paperit, käsipyyhepaperit, inkontinenssituotteet (jos pitkäaikainen yli 3 kk tarve); 

vaipat ja vuodesuojat  

o kertakäyttöiset ruokaliinat/laput 

o henkilökohtaisen hygienian hoitoon liittyvät tuotteet: pesulaput, perusshampoo, 

perussaippua, pesuvoide, perushammasharja ja -tahna, hammasproteesien kiinnitysaine  

• hoitotarvikkeet:  

o suojakäsineet, haavanhoitotuotteet, suoli- ja virtsa-avanteen hoidossa tarvittavat tuotteet, 

insuliinihoidossa käytettävät välineet, verensokerimittarin testiliuskat ja muut ns. 

maksuttomat hoitotarvikkeet 

Asukas hankkii ja maksaa itse: 
 

- henkilökohtaiset vaatteet 
- ihon hoidossa käytettävät perus- ja kosteusvoiteet, ihoöljyt 
- suuhygieniaan liittyvät erityistuotteet (suuvesi, hammaslanka, hammastikut, sähköhammasharja) 
- kosteuspyyhkeet 
- erityisshampoot ja muut hiustenhoitotuotteet (hoitoaine, kampausneste, muotovaahto jne.) 
- deodorantti  
- parranhoitovälineet ja – tuotteet (partakone, partavaahto, partavesi) 
- kauneudenhoitotuotteet ja hajuvedet 
- henkilökohtaiseen käyttöön liittyvät apuvälineet, joita ei saa apuvälinelainana ja jotka ovat 

hygienialähtökohdista henkilökohtaisia (esim. haaravyö, kantapääpehmikkeet, lonkkahousut) 
- parturi – ja kampaamopalvelut 
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- ulkopuolinen ulkoiluapu, hieronta, jalkahoito, kosmetologi tai muu asukkaan henkilökohtaisista 
toiveista lähtevä palvelu  

- lääkkeet 
- muut tarvittavat huonekalut ja muut henkilökohtaiseen sisustukseen liittyvät hankinnat (esim. verhot, 

taulut) 
- vuokra erillisen vuokrasopimuksen mukaisesti 

 
 
Hanna Rönkkönen 
palvelupäällikkö  
Hoiva- ja palveluasuminen sekä kotona asumisen tuki ja lyhytaikaishoito  
  
 


