
 

 

Wilhelmina 

Wilhelmina on kotona asumista tukeva yksikkö, joka tarjoaa vanhus- ja vammais-
palveluiden asiakkaille lyhytaikaishoitoa, päivätoimintaa sekä kotiin annettavaa tuntihoitoa 
omaishoidettaville.  
 
Wilhelminan palveluiden tavoitteena on tukea kotona asumista sekä asiakkaan hoitoon 
päivittäin osallistuvan omaisen tai läheisen jaksamista. 
 
Wilhelminassa on yleisiä oleskelu-, ruokailu- ja aktiviteettitiloja. Yksikössä on 
ammattitaitoinen terveydenhoitoalan henkilöstö, joka on paikalla ympäri vuorokauden 
asiakkaiden ja omaisten tukena. Vierailuaika on joka päivä klo 19 asti. 
 
Asiakashuoneissa on sänky, yöpöytä ja vaatekaappi. Jokaisessa huoneessa on 
esteettömät suihku- ja wc-tilat. Lähtökohtaisesti asiakashuoneet ovat yhden hengen 
huoneita.  Asiakkaan on mahdollista halutessaan tuoda mukanaan omia tavaroita kuten 
esimerkiksi tv, radio ja nojatuoli. 
 
Wilhelmina-yksikkö ei vastaa asiakkaiden henkilökohtaisista tavaroista yksikössä. 
Yksikössä ei myöskään voida säilyttää asiakkaiden tavaroita jaksojen ulkopuolella, johtuen 
tilan vähyydestä. Kaikki tavarat mukaan lukien apuvälineet, tulee olla selkeästi nimettyjä. 
 
Asiakkaiden lääkkeet tulee toimittaa alkuperäispakkauksissaan ja mukana tulee olla 
ajantasainen hoitavan yksikön tuloste lääkelistasta. Lääkelistalla ei siten voi olla käsin 
tehtyjä merkintöjä. Lääkkeet jaetaan lääkelistan mukaisesti jatkossa Wilhelmina-yksikön 
henkilökunnan toimesta. 
 
Kun asiakas tulee jaksolle, kannattaa pakata mukaan vain välttämättömät tavarat 
etukäteen tiedetyn kulutuksen mukaisesti. Vaatteita kannattaa olla mukana max. kaksi 
vaatekertaa. Yksikössä on pesukone, jolla vaatteet voidaan niiden likaantuessa pestä 
puhtaiksi. Yksikössä on myös varavaatteita, jos tarve näin vaatii. Vaatteet tulee olla 
selkeästi merkittyjä tunnistamisen helpottamiseksi. 
 
Yksikköön voi tulla ainoastaan täysin terveenä. Epäselvissä tapauksissa kannattaa soittaa 
ensin yksikköön jossa tilanne osataan arvioida. 
 
 
Kaikkiin Wilhelminan palveluihin hakeudutaan palveluneuvonta Ruorin kautta,  
puh. 040 676 1414 (arkisin klo 9–15) 
 

 



 

 

 

Wilhelminan palvelut 
 
Lyhytaikaishoito 
 
Lyhytaikaishoidolla tarkoitetaan ympärivuorokautista hoitoa, jota järjestetään joko 
tilapäisesti tai ennalta sovituissa jaksoissa. Lyhytaikaishoito tukee asiakkaan omia 
voimavaroja ja auttaa ylläpitämään itsenäistä toimintakykyä. Lyhytaikaishoito auttaa myös 
omaishoitajia jaksamaan arjessa tarjoamalla heille omaa aikaa. 
 

✓ Hinta 22,90 €/vrk, omaishoidon lakisääteinen vapaa 0 €/vrk. 
 
Tuntiperusteinen lyhytaikaishoito 
 
Tuntiperusteinen lyhytaikaishoito on Wilhelminassa toteutettavaa ja ennalta sovittua 
hoitoa. Asiakkaan voi tuoda hoitoon muutamiksi tunneiksi kerrallaan. Tavoitteena on 
mahdollistaa omaiselle omaa aikaa, jolloin hän voi esimerkiksi hoitaa asioitaan. 
 

✓ Hinta 4,20 €/alkava tunti. 
 
Päivätoiminta 
 
Päivätoiminta on monipuolista ryhmätoimintaa arkisin klo 8–15. Palvelu on tarkoitettu 
henkilöille, joilla on alentunut toimintakyky ja jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toimissa. 
Tavoitteena on tukea ja edistää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. 
Päivätoiminta myönnetään määräajaksi pääsääntöisesti yhtenä päivänä viikossa. 
 

✓ Hinta kokopäivä 18,30 €, omaishoidon vapaapäivä päivätoimintana 0 €/päivä. 
 
Kotiin annettava tuntihoito 
 
Kotiin annettava tuntihoito on omaishoitajien lakisääteistä vapaata, joka toteutetaan 
asiakkaan kotona. Palvelu on maksutonta. 
 
 
 
Yhteystiedot 
 
Wilhelmina 
Askolinintie 1 F, 06100 Porvoo 
(sisäänkäynti Näsin kuntoutuskeskuksen osasto 3 pääovelta, hissillä alas) 
 
Lyhytaikaishoito puh. 040 175 9222 
Päivätoiminta puh. 040 489 9594 
vs. palveluesimies Maria Aaltovirta puh. 040 175 9222 


