
  LIITE 1 Tukipalvelut/Nakkila 

 

Tukipalvelut 
 

Kotihoidon tukipalvelut on tarkoitettu tukemaan asiakkaan kotona selviytymistä. 

Tukipalveluja voidaan myöntää myös ilman säännöllisen kotihoidon palvelujen tarvetta, 

mikäli niiden avulla turvataan asiakkaan itsenäistä selviytymistä. Tukipalveluiden tarve 

arvioidaan tekemällä palvelutarpeen arviointi. Arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan 

toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen lisäksi hänen omaistensa ja muiden läheisten 

mahdollisuus osallistua asiakkaan auttamiseen. Tukipalveluita haetaan hakemuksella. 

Kotiin kuljetettu ateria 

 8 €/ateria  

Myöntämisperusteet kohta 7.1 

Palvelukeskusateria 

 277 €/kk (2 ateriaa päivässä) 

 357 €/kk (kaikki päivän ateriat) 

 3 €/aamupala/iltapala 

 1 €/päiväkahvi 

 8 €/ateria (lounas tai päivällinen) 

 

Myöntämisperusteet kohta 7.2 

Turvapalvelu 

 11,50 €/kk turvapuhelin (perusmalli) ja hälytyspäivystys 24/7 

 17,50 €/kk turvapuhelin gsm-modeemilla ja hälytyspäivystys 24/7 

 2 €/kk sim-kortti 

 5 €/kpl sim-kortin avaus 

 29 € asennus 

 0,50 €/km korvaus kilometreistä asennuksen yhteydessä 

 8,50 €/lisäranneke 

 45 €/kerta auttamiskäynti asiakkaan luo 

 lisälaitteet palvelun tuottajan voimassa olevan hinnaston mukaan (ovihälytin, 

savuhälytin, turvapuhelin gps paikannuksella ym) 

 

1.9.2019 alkaen 

 

 29 €/kk turvapuhelin      

(sisältää turvarannekkeen/-riipuksen ja hälytyskeskuspalvelun 24/7) 

 32,60 €/kk turvapuhelin paikannuksella 

 0,01 €/kk laite (lisäranneke/-riipus, hellahälytin, savu-/palovaroitin, ovi-

/ikkunahälytin, häkäkaasuhälytin, vetonaruhälytin) 

 11,18 €/kk vuotohälytin 

 19,40 €/kk hellavahti 

 13,30 €/kk kaatumisanturi 

 8,20 €/kk lämpötilailmaisin 
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 19,50 €/kk älykäs ovivalvonta 

 29 € asennus 

 45 €/kerta auttamiskäynti asiakkaan luo 

 

Myöntämisperusteet kohta 7.3 

 

Kylvetyspalvelu  

 8 €/kerta 

 

Myöntämisperusteet kohta 7.4 

 

Saattaja-apu/asiointi 

 20,00 €/tunti 

 

Myöntämisperusteet kohta 7.5 

 

Kuntouttava päivätoiminta (sisältää ohjelman, aamupalan, lounaan, päiväkahvin) 

 16,50 €/kerta 

 

Myöntämisperusteet  kohta 7.6 

 

Pyykkipalvelu 

 8 €/koneellinen (sisältää myös mahdollisen jälkikäsittelyn) 

 

Pyykkipalvelu on tarkoitettu vain niille asiakkaille, joiden pyykinpesu- ja 

kuivatusmahdollisuudet kotona ovat hyvin rajalliset.  

 

Siivouspalvelu ja pihatyöt 

Myönnetään palvelusetelein erillisten kriteerien mukaan. Palvelusetelimallia 

hallinnoi Harjavallan kaupunki. 

 

Kuljetus (päivätoimintaan, kylvetykseen, päivä/yöhoitoon)  

 4 €/yhdensuuntainen matka 

 

Kauppapalvelun kuljetus 

 2,50 €/kerta  

 

Kotihoito kuljettaa ostokset lähikaupasta asiakkaalle kerran viikossa. Ostokset tulee 

olla kaupassa valmiina ja kauppa perii asiakkaalta suoraan mahdolliset kulut 

palvelusta. Kotihoito tukee asiakasta kauppalistan/tilauksen tekemisessä.  

 

Kauppapalvelun kuljetus myönnetään asiakkaille tarpeen mukaan huomioiden 

heikentynyt toimintakyky. Vaihtoehtoisesti asiakkaalle on voitu myöntää 

kuljetuspalvelu (SHL). 
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Kotiutusasunto 

 

 Kotiutuskokeilu kotihoidon maksun mukaan (arviointijakso (vrk) tai 

säännöllisen kotihoidon maksu), ei erillistä vuokraa (max 4 vko) 

 Toipilasvaiheen asuminen kotihoidon maksu + vuokra 15 €/vrk 

 Tilapäisasuminen 15 €/vrk 

Lyhytaikaishoito 
 

Lyhytaikaisella tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan lyhyttä jaksoa 

ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikössä. Palvelu on tarkoitettu esimerkiksi 

omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen tai toipilasvaiheeseen akuutin 

sairauden jälkeiseen kuntouttamiseen.  

 

Lyhytaikaishoidon tavoitteena on tukea kotona selviytymistä ja siirtää pitkäaikaisen 

tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon tarvetta, jonka vuoksi tulee asiakkaiden 

toimintakykyä ylläpitää kuntouttavan ja virikkeellisen toiminnan avulla. 

 

 36 €/vrk lyhytaikainen palveluasuminen (sisältää ateriat, asumisen ja hoidon, ei 

lääkkeitä tai hoitotarvikkeita)  

 11,40 €/vrk omaishoitajan vapaan ajan (3vrk/kk)  

 

(RaVa -indeksi vähintään 2,5) 

 

Päivä- tai yöhoito 

 17,90 €/päivä tai yö     


