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TERVETULOA LYHYTAIKAISHOITOON PIHLAJAAN 
 

Pihlaja on Vanhainkoti Pentorinteen lyhytaikaishoidon osasto, 
joka on muuttunut 1.10.2015 alkaen tehostetun asumispalve-
lun yksiköksi.    

 
Vanhainkoti Pentorinne sijaitsee noin 30 km Kangasalan kes-
kustasta. Osasto Pihlaja on vuonna 2001 valmistunut 8-
paikkainen osasto. Osastolla on neljä kahden hengen huonet-
ta, tupakeittiö, sauna ja pesutilat sekä hoitajien toimistotila. 
 
Pentorinne toimii osana Kangasalan kaupungin järjestämää 
vanhushuoltoa. Vanhainkoti tarjoaa pitkäaikaishoitoa ja tukee 
kotona selviytymistä järjestämällä kotona asuville vanhuksille 
päiväkeskuspalveluita ja lyhytaikaishoitoa. Pitkäaikaishoito to-
teutetaan laitoshoitona ja lyhytaikaishoito on tehostettua asu-
mispalvelua.   
 
Lyhytaikaishoito on joko akuuttia, tilapäistä tai määräajoin 
toistuvaa kuntouttavaa hoitoa. Akuutti tilapäishoito on tarkoitet-
tu äkillisiin kriisitilanteisiin, jolloin ikäihminen tarvitsee paikan 
välittömästi. Esimerkiksi kyseessä voi olla harhaileva, muista-
maton vanhus, joka ei löydä kotiinsa. Omaishoitaja voi myös 
uupua tai sairastua äkillisesti. Tilapäishoito on satunnaista, eri 
perustein tapahtuvaa lyhytaikaishoitoa, joka sovitaan etukä-
teen. Tilapäishoidon tarve voi olla myös silloin, kun ikäihminen 
tarvitsee sairaalahoidon jälkeistä kuntoutumista. 
 



Säännöllinen vuorohoito on suunnitelmallista, säännöllisin vä-
liajoin tapahtuvaa lyhytaikaishoitoa. Vuorohoito on tarkoitettu 
ensisijaisesti omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien järjes-
tämiseen ja omaishoitajan jaksamisen tukemiseen sekä ympä-
rivuorokautisen hoidon tarpeen ennalta ehkäisyyn. Säännölli-
sen vuorohoidon aloittamista edeltää yleensä hoitoneuvottelu, 
jossa sovitaan muistakin avohuollon palveluista. 
 
Lyhytaikaishoitoon hakeudutaan hakemusmenettelyn kautta. 
Hakemuksen voi täyttää asiakas itse, hänen läheisensä, viral-
linen edunvalvoja tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilai-
nen. Lyhytaikaishoidon hakemuskaavakkeen saa mm. osas-
tonhoitajalta, kotihoidosta, sosiaalityöntekijältä tai tulostettua 
Kangasalan kunnan internet sivuilta. 
 
 

Toiminta-ajatus 
 
Vanhainkoti Pentorinne tarjoaa ikäihmisille yksilöllisiä ja kodin-
omaisia hoivan ja hyvinvoinnin palveluja kunnioittaen itsemää-
räämisoikeutta, tasa-arvoa ja kumppanuutta.  Palvelujen pai-
nopiste on ennaltaehkäisyssä, asiakaslähtöisyydessä ja oma-
toimisuudessa sekä toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden vahvis-
tamisessa. Hoitotyön käytännöt valitaan siten, että lopputulos 
on asukkaan kannalta paras mahdollinen eli hyvä olo ja ter-
veys sekä paras mahdollinen toimintakyky. 

 
 

Henkilökunta 
 

Pentorinteen henkilöstörakenne 12.10.2015 alkaen 
 osastonhoitaja 
 3 sairaanhoitajaa 
 22 hoitajaa 
 osastoapulainen 
 päivätoiminnan ohjaaja  
 pesulatyöntekijä 

 
Lääkäri käy Pentorinteessä torstaisin ja fysioterapeutti  
keskiviikkoisin. 

  
 



Toiminta 
 

Ateriat valmistetaan Pentorinteen keittiöllä. Ruokailut rytmittä-
vät päivää seuraavasti: 
 

 klo 08.00 Aamupala 
 klo 12.00 Lounas 
 klo 14.00 Päiväkahvi 
 klo 16.00 Päivällinen 
 klo 18.30 Iltapala 

 
Perushoidon ja hoivan lisäksi toimintaan sisältyy kuntoutusta 
ja viriketoimintaa sekä esiintyjien vierailuja. Maksullisia kam-
paaja- ja jalkahoitopalveluja tilaamme tarvittaessa. 

 
Mitä mukaan 

 
 omakansio (jos käytössä) 
 lääkkeet (myös tarvittavana otettavat sekä lääkevoiteet ja 

inhaloitavat lääkkeet) 
 ajan tasalla oleva lääkelista. Mikäli käytössä on dosetti, tu-

lee sen takana olla merkittynä siihen jaetut lääkkeet ja vita-
miinit 

 vaipat, mikäli asiakkaalla käytössä 
 henkilökohtaiset apuvälineet, kuten silmälasit, kuulokoje, 

kävelytuet ym.  
 turvalliset sisäjalkineet 
 hygieniatarvikkeet (esim. shampoo, suihkusaippua, pesu-

sieni, hammasharja, hammastahna, perusvoide, partakone) 
 omia tarpeellisiksi katsottuja pikkutavaroita 
 rahaa mahdollisia taksimatkoja, parturia ja jalkahoitoa var-

ten 
 

Mukaan ei ole syytä ottaa arvoesineitä eikä suuria summia ra-
haa.  Pentorinne ei vastaa kadonneista tavaroista tai rahoista. 

 
Meillä on mahdollista käyttää omia vaatteita. Toivomme, että 
käytännölliset ulkoiluvaatteet olisivat mukana. Omien vaattei-
den pukeminen tukee omatoimisuutta ja kuntoutusta. Van-
hainkodilla on oma pesula ja tarvittaessa pesemme asiakkai-
den vaatteita. Vaatteiden tulee olla konepesun kestäviä ja ne 
tulee nimikoida esim. vedenkestävällä tussilla. 



Asiakasmaksut 
 

Lyhytaikaisen tehostetun asumispalvelun asiakasmaksu on  
35 euroa / vrk.  

 
Omaishoidontuesta kunnan kanssa sopimuksen tehneellä 
henkilöllä on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokaut-
ta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtä-
aikaisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon. Omaishoi-
dettavan hoidosta lakisääteisen vapaan aikana peritään 11,40 
euron vuorokausimaksu, joka ei kerrytä ns. maksukattoa. 
 

Kulkeminen 
 

Matkat lyhytaikaishoitojaksolle ja kotiin jaksolta ovat asiakkaal-
le omakustanteisia, eikä niistä ole mahdollista saada Kela-
korvausta. Matkoihin voi myös käyttää sosiaalihuoltolain tai 
vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua, jos asiakkaalle 
sellainen on myönnetty. 
 
Lyhytaikaishoidon aikana toteutuviin mahdollisiin sairaanhoi-
toon liittyviin matkoihin on oikeus saada Kela-korvaus. 
 
 

 
Pihlajan henkilökunta 

puh. 0400-474859 
 

 
 
Marjut Hietanen   Salla Laiho 
Osastonhoitaja   Sosiaalityöntekijä 
Puh. 050 911 1445  Puh. 050 550 9742 
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