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Tässä muutama asia muistutukseksi Tilapäishoidon asiakkaille ja 

omaisille, jotta yhteistyö olisi mahdollisimman toimivaa ja sujuvaa. 

 

LÄÄKKEET: Lue erillinen tiedote lääkehoitoon liittyen! 
”Tärkeä tiedote Sofiakylän tilapäishoidon asiakkaiden lääkehoitoon liittyen” 

 

KELA-KORTTI JA VARAHENKILÖN YHTEYSTIEDOT: Mikäli asiakas on 

hoitojaksolla pidemmän aikaa tai vanhempia/omaisia ei tavoita hoitojakson 

aikana (esim. ovat matkoilla), niin asiakkaan Kela-kortti on hyvä olla tällöin 

mukana. Myös varahenkilön yhteystiedot on hyvä ilmoittaa 

ohjaajille (mikäli varahenkilö on olemassa esim. matkojen aikana). 

 

MUKAAN PAKATTAVAT HYGIENIATARVIKKEET: Shampoo/hoitoaine, 

suihkusaippua, hammasharja/hammastahna, ihovoiteet/rasvat (kesällä 

aurinkorasva), hiusharja/kampa, vaipat ja terveyssiteet.  

Pyyhkeitä, petivaatteita ja saunapeflettejä ei tarvitse ottaa hoitojaksolle mukaan. 

 

VAATTEET: Nimikoidut vaatteet, tavarat ja kengät, säänmukainen vaatetus ja 

vaatteita mukaan mieluummin liikaa kuin liian vähän. Unohtuneita vaatteita 

säilytämme 6kk. Täytäthän oheisen Vaatelista-lomakkeen myös. 

 

OMAT LELUT: Suosittelemme jättämään omat rakkaat lelut kotiin niiden 

häviämisen ehkäisemiseksi (oman rakkaan unilelun voi ottaa mukaan). 

Sofiakylässä on paljon erilaisia leluja ja pelejä, joilla asiakkaat saavat vapaasti 

leikkiä. 

 

RETKET: Viikonloppuisin, kun usein retkeillään, niin asiakas voi halutessaan 

ottaa mukaan retkirahaa n. 5 €. 

 

ASIAKKAAN HUONE: Koska tulo- ja lähtöajat joskus menevät hieman 

päällekkäin, toivomme ymmärrystä tämän asian suhteen. Huoneet siivotaan 

asiakkaiden välissä, eli välttämättä huone ei ole ihan heti tullessa asiakkaan 

käytössä. Mutta huoneethan ovatkin lähinnä nukkumista ja tavaroiden säilytystä 

varten. 

 

REISSUVIHKO: Asiakkaan kuulumiset Sofiakylään ja Sofiakylän tilapäishoidon 

hoitojaksoilta kulkevat sujuvasti reissuvihon välityksellä kodin ja Sofiakylän välillä. 
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VASTUU: Jokaisella työvuorossa olevalla ohjaajalla on yksi tai useampi asiakas 

vastuullaan. Vastuuohjaajat (nk. asiakkaiden omaohjaajat) asiakkaille nimetään 

ohjaajien kesken työvuorojen alussa.  

 

 

ASIAKKAIDEN YSTÄVÄT/TUTTAVAT JA VAAHTERAMÄEN OHJAAJAT: 

Viranomaisten asettaman salassapitovelvollisuuden vuoksi emme voi kertoa 

teille muista asiakkaista. Jos haluatte/asiakas haluaisi hoitojakson samaan 

aikaan esim. koulukaverin/ystävän/tuttavan kanssa, niin pyydämme sopimaan 

asiasta suoraan perheiden kesken. Myöskään ohjaajien työvuoroista emme voi 

kertoa, mutta jokaisesta työvuorosta löytyy aina joku asiakkaalle tuttu ohjaaja. 

 

TULO- JA LÄHTÖAJAT: Näihin toivomme tarkkuutta, sillä ohjaajien 

työvuorot määräytyvät ilmoittamienne tulo- ja lähtöaikojen mukaan. Ajat ja 

vuorokausien ylitykset vaikuttavat myös laskutukseen. Hoitovuorokausi on 24h 

tuloajasta lukien. 

 

MUUTOKSET JA PERUUTUKSET: Muutoksista ja peruutuksista on sovittava 

mahdollisimman pikaisesti, viimeistään 5 arkipäivää ennen jakson alkua. 

Peruutus sairaustapauksessa mahdollisimman pian. Samana tai edellisenä päivänä 

tulleista ilmoituksista tai keskeytyneestä jaksosta lähtee kunnalle 50% lasku. Toki 

yritämme aina tarjota paikkaa seuraavaksi jonossa olevalle sairastuneen tilalle. 

 

KUULUMISET: Asiakkaan kuulumisia hoitojaksolla voi kysellä  

Vaahteramäen puhelimesta 044 9066 909 (Sofiakylä) 

Kissankulman puhelimesta 045 110 2921 (Soffariklubi) 

Melukylän puhelimesta 045 110 2923 (Soffariklubi) 

 ja valokuvia voi katsella Facebookista. 

 

Hoitojaksovaraukset ja kyselyt arkisin klo 9:00 – 15:00 puh. 044 9066 900 tai 

sähköpostitse asiakaspalvelu@sofiakyla.fi  
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HOITOTOIVEKYSELYT 

Lähetämme kyselyitä neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden hoitotoivejaksoille: 

 

Joulu-tammi-helmikuun hoitotoivekysely lähetetään lokakuussa 

maalis-huhti-toukokuun hoitotoivekysely lähetetään helmikuussa 

kesä-heinä-elokuun hoitotoivekysely lähetetään toukokuussa 

syys-loka-marraskuun hoitotoivekysely lähetetään elokuussa 

 

Toiveisiin on hyvä kirjata erityiset menot perheellä  

esim. reissut tai juhlat. 

Toiveisiin on hyvä myös kirjata, jos perheelle kävisi 

kuukaudessa jokin muukin viikonloppu. 

 

Valitettavasti emme voi kaikkia toiveita taata toteutuvaksi.  

 

 

 

Lämpimin terveisin, 

Sofiakylän tilapäishoidon ohjaajat  
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TÄRKEÄ TIEDOTE SOFIAKYLÄN TILAPÄISHOIDON ASIAKKAIDEN LÄÄKEHOITOON LIITTYEN 
 

Lääkehoito on iso ja tärkeä osa hoitoa Sofiakylässä. Virheiden välttämiseksi ja turvallisuuden vuoksi 
toivomme seuraavia toimenpiteitä ennen asiakkaan tuloa tilapäishoidon hoitojaksoille: 

 
 

 Jokaisella asiakkaalla tulee olla oma dosetti, johon on merkitty nimi, henkilötunnus ja valokuva. Dosetissa 
tai dosetin mukana tulee olla aina ajan tasalla oleva lääkekortti/lääkelista. 

 
 Lääkekortissa/lääkelistassa tulee olla selkeästi merkittynä kaikki asiakkaan käytössä olevat lääkkeet (sekä 

jatkuva lääkitys että mahdolliset tarvittavat lääkkeet).  
 

 Tarvittavista lääkkeistä tulee lääkekortissa/lääkelistassa olla asiakkaan yksilöllinen hoito-ohjeistus (mihin 
oireeseen tarvittavaa lääkettä annetaan, milloin ja annostus). 

 
 Lääkekorttiin/lääkelistaan tulee merkitä lääkkeiden antoaika, jos lääke on annettava tiettyyn kellonaikaan. 

 

 Lääkekortissa/lääkelistassa tulee olla tieto siitä, miten asiakas ottaa lääkkeensä ja esim. pistoshoidoissa, 
mihin pistos annetaan, jos antotavat vaihtelevat tai ovat asiakkaan kohdalla poikkeukselliset tai lääkkeiden 
ottamisessa on haasteita. 
 

 Jokaista hoitojaksoa varten tulee laatia ajan tasalla oleva lääkekortti/lääkelista ja lääkehoitoa koskeva 
yksityiskohtainen ohjeistus toteutuksineen, erityisesti silloin kun lääkkeisiin, antotapoihin jne. on tullut 
muutoksia. 

 
 Asiakkaalle jatkuvasti menevät lääkkeet tulee olla aina dosettiin valmiiksi jaettuna (poikkeuksena esim. 

liuokset, jauheet, joista tulee olla selkeä ohjeistus lääkekortissa/lääkelistassa). 
 

 Lääkkeet tulee olla oikein jaettuna dosetin oikeisiin lokeroihin (aamu, päivä, ilta, yö), jotta asiakas saa oikeat 
lääkkeet oikeaan vuorokauden aikaan. Jos asiakas on hoitojaksolla esim. 2 viikkoa, tulee lääkkeet jakaa 
valmiiksi kahteen eri dosettiin. 
 

 Tarvittavat reseptilääkkeet tulee olla lääkkeen omassa alkuperäisessä pakkauksessa, jossa tulee olla kiinni 
lääke-etiketti, josta selviää kenelle lääke on määrätty, mihin lääke on määrätty ja lääkkeen annostus. 
 

 Asiakkaalla tulee olla mukana omat tarvittavat mm. ummetus, kipu-, särky- ja kuumelääkkeet. 
Lääkekorttiin/lääkelistaan tulee kirjata asiakkaan paino mm. kipu-, särky-, kuumelääkkeiden mahdollista 
annostelua varten. 
 

 Mikäli asiakkaalla on haasteita lääkkeiden ottamisessa, niin varalääkkeitä on hyvä olla asiakkaan mukana. 
Varalääkkeiden tulee olla omassa alkuperäisessä pakkauksessaan. Myös lääkkeiden ottamista mahdollisesti 
helpottavat esim. elintarvikkeet tulee olla asiakkaan mukana. 
 

 Lääkkeiden käyttöpäivämäärän tulee olla voimassa, koska vanhentuneita lääkkeitä emme saa antaa. 
 

KIITÄMME YHTEISTYÖSTÄ! 
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Vaatelista-lomake 

NIMI:      

      

HOITOJAKSO:      

 KPL 

MÄÄRÄ 

TULLESSA  

KPL MÄÄRÄ 

LÄHTIESSÄ 
 KPL 

MÄÄRÄ 

TULLESSA  

KPL 

MÄÄRÄ 

LÄHTIESSÄ 

VAATTEET      

Housut   Aurinkolasit   

Shortsit   Muuta: 

__________________ 

 

  

Legginssit   ULKOVAATTEET   

Hameet   Takki   

Mekot   Ulkohousut   

T-paidat   Sadevaatteet   

Topit/Aluspaidat   Saappaat   

Hupparit   Ulkokengät/Töppöset   

Pitkähihaiset paidat   Pipo   

Yövaatteet   Tumput   

Uima-asut   Kypärämyssy   

Sukkahousut   Kauluri/Kaulahuivi   

Sukat   Villasukat   

Alushousut   Villahaalari   

Rintaliivit   Peitto/Viltti   

      

HYGIENIATARVIKKEET   MUUTA   

Shampoo      

Saippua      

Hoitoaine      

Perusvoide      

Huulirasva      

Aurinkorasva      

Hammasharja      

Hammastahna      

Hiusharja/Kampa      

Pompuloita/pinnejä      

Vaipat      

Muuta:      

MUUT TAVARAT      

Puhelin+laturi      

Ipad+laturi      

Yövalo/Unikaveri      

Reissuvihko      

Lompakko, joka sis: 

_______________€ 

     

Dosetti      

Silmäläsit      

 


