
 
Asukkaaksi hakeutuminen 
Palvelutalon asukaspaikat päätetään Mäntsälän kunnan SAS- työryhmässä (selvi-
tä, arvioi, sijoita).  Lisätietoa toiminnastamme ja asukkaaksi hakemisesta saa toi-
minnanjohtajalta tai Mäntsälän kunnan ikäihmisten palveluohjaajalta Liisa Sulo-
puistolta kunnan vaihteen kautta numerosta 019 264 5000. 
 
Maksut 
Asumispalvelumaksu koostuu vuokrasta, valikoiduista aterioista ja palvelumak-
susta. Vuokra määräytyy neliöiden mukaan.  
 
Palvelumaksuun sisältyy asukkaalle annettavat hoito- ja hoivapalvelut yksilöllisen 
hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti, siivous ja sauna tarvittaessa. Maksu-
päätöksen tekee Mäntsälän kunta. Palvelumaksu perustuu sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakasmaksulakiin ja se määritellään asukkaan tulojen mukaan.  
 
YHTEYSTIETOJA: 
 
Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry 
Kivistöntien palvelutalo 
Kivistöntie 13 
04600 Mäntsälä 
 
Talon vaihde    019 574 3400 

Toiminnanjohtaja Sanna Korhonen   040 740 8084 

Sairaanhoitaja, 2-krs   0400 214 985 

Sairaanhoitaja, 3-krs   040 586 5159  

Sairaanhoitaja, ryhmäkoti   0400 154 258 

Talouspäällikkö Tiina Andersson  019 574 3421 

Ryhmäkoti    019 574 3432 

Päivätoiminta    019 574 3424 

Talonmies    040 828 0905    

Hallituksen puheenjohtaja Veikko Toivonen  0400 807 962 
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KIVISTÖNTIEN PALVELUTALO 

- Opas asukkaalle ja omaiselle - 

 

 

 



Kivistöntien palvelutalon omistaa Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry. Toiminnan 
tarkoituksena on tarjota ympärivuorokautisesti tuettua, turvallista ja virikkeellistä 
asumista ikäihmisille ja vammaisille henkilöille sekä päivätoimintaa kotona asuvil-
le. Palvelutalossa on yhteensä 54 asukaspaikkaa ja päivätoiminnassa käy viikoit-
tain noin 30 asiakasta. 
 
Palvelutalon arvot ovat hyvä hoito, turvallisuus, asiakaslähtöinen toimintatapa, 
asukkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, toisten arvostaminen sekä 
vastuullisuus. Tavoitteena on henkilökunnan kuntouttavalla tuella turvata kaikille  
asukkaille henkilökohtaisten tarpeiden mukainen hoiva ja huolenpito.  
 
Asukkaan tuki ja hoito suunnitellaan asukkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti 
yhdessä asukkaan ja hänen omaisensa kanssa. Jokaiselle asukkaalle nimetään 
omahoitaja ja laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma.  Henkilökuntaa 
talossa on paikalla ympäri vuorokauden.  
 

Terveydenhuollon palvelut 
Palvelutalon asukkaiden lääkäri- ja terveyspalvelut tulevat Mäntsälän kunnalta. 
Palvelutalon hoitajat konsultoivat omalääkäriä kerran viikossa, lääkäri tekee koti-
käynnin tarvittaessa. Laboratoriokokeiden ottamiseen on mahdollisuus palveluta-
lossa. Tarvittaessa asukasta käytetään terveyskeskuksessa verikokeissa tai rönt-
genissä, jolloin asukas maksaa matkat itse. Näihin matkoihin asukas tarvitsee 
saattajaksi mielellään omaisen. Jos asukas tarvitsee saattajaksi hoitajan, peritään 
siitä asiointimaksu. 
 
Apteekki- ja muut palvelut 
Kaikille asumispalveluasukkaille tehdään apteekkisopimus ja tiliasiakkuus Mäntsä-
län apteekin kanssa. Apteekkisopimusta varten tulee apteekin nähdä asukkaan 
kelakortti. Apteekki laskuttaa lääkkeet asukkaalta suoramaksuna. Lääkkeet jae-
taan dosettiin palvelutalossa.  Lääkkeet säilytetään palvelutalon tiloissa lukitussa 
kaapissa ja lääkkeiden hankinnasta huolehtii palvelutalon henkilökunta. Apteek-
kipalvelu sekä lääkkeen otosta huolehtiminen, injektioiden pistäminen, verenso-
keriseurannat, rokotukset, haavahoidot ja korvahuuhtelut yms. kuuluvat hoitoon.  
Asukkaan apuvälineet ja ilmaisjakelutarvikkeet myönnetään samoin perustein 
kuin kotona asuvalle kuntalaiselle ja asukkaalla on mahdollisuus saada tarvitse-
mansa apuvälineet lainakäyttöön terveyskeskuksen apuvälinelainaamosta. Koto-
na olevat apuvälineet tulee toimittaa asukkaan mukana palvelutaloon.  
 

Asukkaat maksavat itse lääkkeet, dosetin ja lääkärin määräämät hoitotarvikkeet, 
rasvat sekä käyttövaatteet, hygieniamenot, taksi- ja ambulanssimatkat, silmä- ja 
hammaslääkäri-, ym. yksityiset  lääkäripalvelut, kampaajan, jalkahoidon tms.  
 
Mikäli asukkaalla on sairauden perusteella tarve vaippoihin, hänellä on (tiettyjen 
sairauksien osalta) oikeus saada ne ilmaiseksi terveyskeskuksesta. Vaatteita ja 
liinavaatteita tulee asukkaalla olla riittävästi sekä päivä- että yökäyttöön ja niiden 
on hyvä olla helposti pestäviä. Vaatteet tulee nimikoida. Huoneistossa olevat 
arvoesineet ja muu omaisuus ovat asukkaan vastuulla, eikä palvelutalo vastaa 
niiden katoamisesta. Koti-irtaimistolle tulee hankkia kotivakuutus.  
 
Haettavat tuet ja etuudet 
Asukas/asioita hoitava omainen hakee Kelan eläkkeensaajan asumistukea ja elä-
kettä saavan hoitotukea. Liitteeksi asumistukihakemukseen tarvitaan kopio vuok-
rasopimuksesta ja hoitotukihakemukseen tarvitaan lääkärin C-todistus. Tilapäisis-
sä suurissa menoissa asukas voi hakea toimeentulotukea, jota myönnetään hä-
nelle samoin perustein kuin kotona asuville kuntalaisille. Sairaanhoitaja voi avus-
taa tukihakemusten täyttämisessä.  
 
Muuttaminen 
Asunto vuokrataan ja luovutetaan pois käytöstä tyhjänä. Tulovaiheessa asukkaal-
le tehdään vuokrasopimus. Muutosta/pois muutosta huolehtii asukas tai hänen 
asioitaan hoitava henkilö. Asukkaan/asioita hoitavan omaisen tulee huolehtia 
tulotietojen toimittamisesta kunnan laskutukseen maksujen määrittämistä var-
ten. Asukas/asukkaan asioita hoitava omainen huolehtii muuttoilmoituksen te-
kemisestä. Asunto kalustetaan omilla huonekaluilla ja tavaroilla. Mattojen käyttö 
huoneissa ei asukkaan turvallisuussyistä ole suositeltavaa.  
 

Virkistystoiminta 
Kivistöntien palvelutalossa järjestetään paljon erilaisia vuodenaikaan ja juhlapy-
hiin liittyviä tapahtumia. Talossa käy ulkopuolisia esiintyjiä ja lisäksi asukkaalla on 
mahdollisuus osallistua erilaisiin ryhmiin, esim. luku- tai aamupiiriin. Seurakunta-
palvelua ovat mm. erilaiset hartaustilaisuudet, raamattupiiri ja tarvittaessa henki-
lökohtaiset tapaamiset seurakunnan työntekijän kanssa. Asukkaalla on myös 
mahdollisuus äänestää vaaleissa, niin halutessaan. Posti toimitetaan asukkaalle 
huoneeseen. Ulkoilla voi turvallisesti talon läheisyydessä tai ryhmäkodin aidatulla 
piha-alueella. Talossa käy myös säännöllisesti vapaaehtoisia ulkoiluttajia.  
 


