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Rantakoto on 40-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö 
ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville ikäihmisille, jotka eivät enää pysty 
asumaan kotonaan runsaidenkaan kotihoidon tukipalvelujen tai omaishoidon 
avulla.  

Mahdollistamme asukkaillemme turvallisen ja omannäköisen elämän sekä 
vastaamme heidän ympärivuorokautisen hoivan tarpeeseen.  Terveyden- ja 
sairaanhoitoa toteutetaan koulutetun, moniammatillisen ja osaavan 
henkilökunnan turvin. Rantakoto on ikäihmisen viimeinen koti. Hoitoa 
toteutetaan yhteistyössä ikäihmisiä, heidän omaisiaan ja läheisiään 

kuunnellen, huomioiden sekä arvostaen. 

Toiminta 
Rantakodossa ikäihmiset saavat ympärivuorokautista hoitoa tarpeidensa 
mukaan. Hoito perustuu jokaiselle asukkaalle tehtävään hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asukkaan, omaisen, 
omahoitajan ja sairaanhoitajan kesken.  

Rantakotoon tuodaan ruoka Lukkarinhovin keskuskeittiöltä. Asukkaat 
ruokailevat pääsääntöisesti yhteisessä ruokasalissa, tilanteen mukaan 
ruokailla voi myös omassa huoneessaan.  Säännöllinen ja monipuolinen ruoka 
on osa laadukasta hoitoa. Annoskoot ja ruoan koostumus suunnitellaan 
yksilöllisesti huomioiden. 

Rantakodissa järjestetään päivittäin pienempiä ja isompia toiminta-ja 
viriketuokioita asukkaille. Tämä lisäksi virkistys- ja viriketoimintaa toteutetaan 
yhteistyössä ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden, järjestöjen, seurakunnan 
ja muiden vapaaehtoisten kanssa.  

Hakeminen 
Hakemuslomakkeita asumispalveluumme saa palveluohjaajilta sekä 
tulosteena verkkosivulta kuussote.fi/ikäihmisten palvelut/lomakkeet. 
Päätöksen asumispalvelusta tekee Kuusiokuntien sosiaali- ja 
terveyskuntayhtymä.  

                      

 Arvomme ovat 
• yksilöllisyys 

• itsemääräämisoikeuden toteutuminen 

• yhteisöllisyys 

• vastuullisuus 

• turvallisuus 

• oikeudenmukaisuus 

• asukkaan omatoimisuuden ja voimavarojen tukeminen. 

Asuminen  
Rantakoto on tehostetun palvelun talo, johon kuluu erillinen dementiakoti. 
Asuinhuoneita/asuinhuoneistoja on yhteensä 38, joista yhdessä on 
jumppasali.  Isommassa asuinhuoneistossa on mahdollista asua myös 
pariskuntana. Jokaisessa huoneessa on vuode, patja ja yöpöytä sekä oma wc-
ja suihkutila.  

Lämpö-, sähkö- ja vesimaksut sisältyvät vuokraan. Asukkailla on käytössään 
yhteinen ruokasali sekä palvelu- että dementiakodissa, joissa järjestetään 
yhteistä ohjelmaa asukkaille ja heidän läheisilleen.  Dementiakodissa 
asukkailla on yhteinen olohuone ja mahdollisuus ulkoiluun aidatulla piha-
alueella. Palvelukodin puolella käytävillä on yhteisiä oleskelupaikkoja 
asukkaille. 

Henkilökunta 
Moniammatilliseen henkilökuntaamme kuuluu sosionomi, sairaanhoitajia, 
lähi- ja perushoitajia sekä hoiva-apulaisia. 

 


