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Kuntakohtaiset palvelut 
 
Kotiin annettavat palvelut 
Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja 
kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, 
kotikuntoutus ja tehostettu kotisairaanhoito (kaikista näistä palveluista saa 
lisätietoa eksote.fi sivustolta ikäihmisten palvelut-valikosta). 

 

 

Tilapäinen ja lyhytaikainen kuntouttava asuminen 
Lyhytaikaisella ja tilapäisellä asumisella tuetaan ikäihmisten kotona 
selviytymistä sekä hoitavan omaisen jaksamista.  

Lappeenranta 

 Penttiläntien palvelukoti 
 Lehmuskoti 

 
Parikkala 
 Vuokkola-Kotirinne 
 Rauhala-koti 
 Rinnetupa 

 
Rautjärvi 

 Harjulakoti 
 

Ruokolahti 

 Iltatähti 
 Ruokorinne 
 

 

  

Kotihoito: 
 
Lappeenranta 

 keskusta-eteläisen alue ja Ylämaa 

 keskusta-pohjoisen alue 

 Sammonlahden alue 

 keskusta-itäinen alue (Joutseno-
Lauritsala) 
 

Taipalsaaren kotihoito 
Savitaipaleen kotihoito 
Lemin kotihoito 
Luumäen kotihoito 
Ruokolahden kotihoito 
Rautjärven kotihoito 
Rautjärven kotihoito 
Parikkalan kotihoito 
 

Tehostettu kotisairaanhoito (TeHoSa): 
       
TeHoSa-Lappeenranta  
Lappeenranta / Taipalsaari 
 
TeHoSa-Savitaipale  
Savitaipale / Lemi 
 
TeHoSa-Luumäki  
Luumäki / Ylämaa 
 
TeHoSa-Ruokolahti  
Ruokolahti / Rautjärven asemaseutu  
 
TeHoSa-Parikkala  
Parikkala / Simpeleen taajama 
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Tukipalveluilla tuettu asuminen 
Tukipalveluilla tuetussa asumisessa asukas asuu joko omassa 
omistusasunnossaan tai vuokra-asunnossa (vanhustentalo). Asukkaan 
tarvitsemat tukipalvelut tuottaa joko Eksoten kotihoidon henkilökunta tai 
yksityinen palveluntuottaja.  

Lappeenranta 

 Saunakiven-kadun palvelutalo 
 

Lemi 

 Palolakodin rivitaloasunnot 
 

Luumäki 

 Patteritie 10 
 

Parikkala 

 Rauhala-koti 
 Rinnetupa 
 Satumäen palvelutalot  

 
Ruokolahti 

 Iltatähti 
 Ruokorinne 

 
Savitaipale 

 Valkama II 

 
 
Palveluasuminen 
Palveluasuminen on asumismuoto ikääntyneille, jotka tarvitsevat 
hoitohenkilökunnan päivittäistä tukea ja apua asumiseensa.  

Lappeenranta 

 Leivontien palvelukoti (Toivo) 
 

Rautjärvi 

 Harjulakoti 
 

Ruokolahti 

 Toimila 
 

 

Tehostettu palveluasuminen 
Tehostettu palveluasuminen on asumismuoto ikääntyneille, jotka tarvitsevat 
runsaasti huolenpitoa, hoivaa ja apua.  

Lappeenranta 

 Juurakkokadun palvelukodit Kaarle ja Hulda 
 Lehmuskoti  
 Leivontien palvelukoti (Helmi ja Onni) 
 Ortamonpuiston palvelukoti 
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 Penttiläntien palvelukoti 
 Pienniemen palvelukoti 

 
Rautjärvi 
Tuulenpesä 

 
Parikkala 
 Vuokkola- Kotirinne   

  
Savitaipale 
 Valkama I 

 
 

Vanhainkodit 

Vanhainkodeissa annetaan myös lyhytaikaista vuorohoitoa omaishoidettaville 
asiakkaille. Pitkäaikaista laitoshoitoa tarjotaan silloin, kun vanhuksen 
toimintakyky on laskenut merkittävästi eikä kotihoidon apu riitä turvaamaan 
turvallista kotona selviytymistä. 

Lappeenranta 

 Sammonkoti 
 

Lemi 

 Lemin Palolakoti 
 

Luumäki 

 Luumäen vanhainkoti 
 

Parikkala 

 Käskynkkä 
 

Ruokolahti 

 Ruokolahden palvelukeskus 
 

Taipalsaari 

 Taipalsaaren vanhainkoti 
 

Eksote hankkii ostopalveluna palveluasumista ja tehostettua palveluasumista 

kuntien alueilla seuraavasti:  

Palveluasuminen 

Lappeenranta 

 Palvelutalo Kangasvuokko 

 Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö/Veljeskoti 
 

Palveluasumista sekä tehostettua palveluasumista 

Savitaipale 

 Savitaipaleen Vanhaintuki Ry/ Toimintakeskus Suvanto 
Lappeenranta 



Liite 4 Kuntakohtaiset palvelut 

 Coronaria Oy/Onnelantien palvelutalo 

 Attendo Oy/ Palvelukoti Hopeahelmi 

 Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö Laurankoti  
 

Tehostettu palveluasuminen: 

Lappeenrannan alue 

 Hoivakoti Wilhelmiina 

 Selmankoti 

 SuvantoKoti, Joutseno 

 Kosenkoti, Ylämaa 

 Seniorikoti Kultaharju, Saimaanharju 

 Lappeenrannan Palvelukeskussäätiön seuraavat palvelutalot: 
o Kasarminportin palvelutalo 

o Laurinkoti 

o Luukkaankoti 

o Wäinönkoti 

o Aapelikoti (Imatra) 

 

Savitaipale 

 Kaijankoti 
 

Rautjärvi 

 Silamuskoti 
 

Luumäki 

 Hoito- ja Palvelukoti Suhola 
 

Muita ikääntyneiden hyvinvointia tukevia palveluita 

Muistipoliklinikka ja -koordinaattorit 

Lappeenrannassa Armilan terveysaseman yhteydessä toimii muistipoliklinikka, 

jossa tutkitaan ja diagnosoidaan yli 65-vuotiaiden muistisairauksia. 

Muistipoliklinikan vastaanotolla tehdään ensivaiheen hoito - ja 

kuntoutussuunnitelma sekä annetaan ohjausta ja neuvontaa.  

Kuntien alueilla toimivat oman kunnan muistihoitaja tai muistikoordinaattori, 

jotka yhteistyössä terveyskeskuslääkärin kanssa huolehtivat alkututkimuksista 

ja jatkohoidosta. Muistiverkoston löytää eksote.fi sivustolta. 

Omaishoito 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön 

kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa 

hoitopalkkiota ja/tai palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja 

palvelusuunnitelmassa.  

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta 

läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan 
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tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoitaja voi olla 

puoliso, muu omainen, sukulainen tai hoidettavalle läheinen henkilö.  

Omaishoidon asioita hoidetaan kuntien aluilla: 

o Lappeenrannan, Lemin ja Savitaipaleen omaishoidon tukikeskus  

Iso apu - palvelukeskuksessa  

o Luumäen kotihoito 

o Parikkalan kotihoito 

o Rautjärven kotihoito 

o Ruokolahden kotihoito 

o Taipalsaaren kotihoito 

 

Päivätoiminta 

Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan tarkoituksena on tukea yli 60-

vuotiaiden kotona asumista ja ennaltaehkäistä laitoshoitoon joutumista. 

Päivätoiminnan tavoitteena on tukea kotona asuvien ikääntyneiden itsenäistä 

psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä ja parantaa sitä. 

  

Ensisijaisesti päivätoiminta on tarkoitettu muistisairaille ja omaishoidettaville. 

Päivätoimintaan voidaan valita myös henkilö, jonka elämäntilanteessa on 

tapahtunut toimintakykyä laskevia muutoksia tai hän on yksin asuva ja 

syrjäytymisvaarassa. 

 

Järjestämme ikäihmisten päivätoimintaa Etelä-Karjalan alueella: 

Lappeenranta 

 Sammonlahden päivätoiminta 

 Lauritsalan päivätoiminta 

 Pajurannan päivätoiminta 

 Joutsenon päivätoiminta 

 opiskelijoiden järjestämät päivätoimintaryhmät Sammonlahdessa ja 

keskustassa 

 

Taipalsaaren päivätoiminta 

 

Savitaipaleen päivätoiminta 

 

Ruokolahden päivätoiminta 

 

Rautjärven päivätoiminta 

 

Parikkala 

 Käskynkän päivätoiminta 

 Saaren päivätoiminta 
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Luumäellä 

 Luumäen päivätoiminta yhteistyössä järjestöjen kanssa 

 

Ostopalvelut 

o Coronaria/Onnelantien palvelutalo 

 


