Kuusamon kaupunki
KOTIHOITO
Apajatie 6-8-E
93600 Kuusamo

KOTIHOIDON ARVOT
*
TURVALLISUUS
*
IHMISEN ARVOSTAMINEN
*
LUOVA OSAAMINEN
*kunnioitamme asiakkaan vakaumusta, kotia ja yksityisyyttä
*työtämme tekevät koulutetut ammattitaitoiset osaavat työntekijät
*kehitämme työyhteisömme toimintaa, laatua sekä osaamistamme
kouluttautumalla jatkuvasti
*ammattieettiset periaatteet ohjaavat toimintamme

Kotihoidon ollessa säännöllistä palvelumaksut määräytyvät tulojen sekä
palvelujenmäärän mukaan.
Kotihoidon palvelujen tarpeen ollessa tilapäinen, maksut määräytyvät
perusturvalautakunnan
vahvistamien
palvelumaksutaulukoiden
mukaisesti. Hinnat tarkistetaan vuosittain.
Terveyskeskuslääkärin vastaanotto on kotihoidon asiakkaille terveyskeskuksessa
keskiviikkoisin ajanvaraukset kotihoidon sairaanhoitajien kautta.

Kotihoidon yhteystiedot
Anu-Birgitta Lämsä

040 7291483

Kotihoidon esimies
anu-birgitta.lamsa@kuusamo.fi
Vastaamattomiin puheluihin soitetaan myöhemmin.
Kotihoidon asiakasasiat ja hoitotarvikkeet.

Janne Wendelin

040 860 8309

Työnjakaja, turvapuhelinasiat
janne.wendelin@kuusamo.fi

Porkkatörmän alue
Porkkatörmän alueen hoitajat 040 773 7941
Puhelinnumerot käytössä 24/7. Kiireettömissä asioissa yhteys arkisin klo.7-14,
jolloin otetaan soittopyyntö ja asiaa hoidetaan kyseisenä päivänä eteenpäin.

Porkkatörmän alueen sairaanhoitaja 0400 890307 (arkisin)

Taajaman alue
Taajaman alueen hoitajat 0400 306394
Puhelinnumero käytössä 24/7. Kiireettömissä asioissa yhteys arkisin klo.7-14,
jolloin otetaan soittopyyntö ja asiaa hoidetaan kyseisenä päivänä eteenpäin.

Taajaman sairaanhoitaja 040 5853662

Sairaanhoitajat työskentelevät arkisin, virka-aikaan. Soitot pyydetään keskittämään
iltapäiville.
Vastaamattomiin
puheluihin
soitetaan
myöhemmin
ja
myös
tekstiviestiä/vastaajaviestiä voi hyödyntää soittopyynnön jättämisessä.

Kotihoidon
palveluihin
hakeudutaan
palvelutarpeen
arvioinnin kautta. Ennen säännöllisen kotihoidon päätöstä
tehdään
arvioiva
kotikuntoutusjakso
kotisairaalan
/
kotikuntoutustiimin toimesta.

Ikäihmisten yleinen neuvonta ja

040 860 8700

palveluohjaus
16.10.2017 alkaen ma-pe klo 9-12

Veteläinen Susanna
palveluohjauksen ja kuntoutuspalvelujen
esimies
susanna.vetelainen@kuusamo.fi

040 860 8768

Kanerva Outi
Palveluohjaaja
outi.kanerva@kuusamo.fi

040 750 2491

Mustonen Jaana
Palveluohjaaja
jaana.mustonen@kuusamo.fi

0400 698 542

TURVAPUHELIN

Palvelutarpeen arvioinnin kautta

Tilaus, ohjelmointi ja asennus /opastus kotihoidosta.
Turvapuhelin toimii kodin sisätiloissa ja kantama ulos noin 300400m maksimissaan. Hälytys toimii 24 h vuorokaudessa vuoden
jokaisena päivänä. Asennuksesta ja laitteista saa tietoa
Kotihoidosta.

Turvapuhelin
Turvaa asumisen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Turvapuhelimen mukana on
yksi ranneke.

Ranneke
Turvapuhelimeen voidaan liittää useita rannekkeita. Langaton hälytyspainike, jota voidaan
pitää ranteessa tai kaulassa. Painettaessa hälytysnappia merkkivalo syttyy, kun hälytys on
mennyt vastaanottajalle. Vesitiivis.

gsm-modeemi
Lisälaite, jolla tavallinen turvapuhelin saadaan toimimaan normaalissa GSM-verkossa.
Vaatii oman puhelin liittymäkortin ja kaksi sähköpistokepaikkaa. Akkuvarmennettu. GSMmodeemin avulla turvapuhelimen voi helposti siirtää esim. kodista mökille. Mutta tulee aina
muistaa että siirroista ilmoitetaan kotihoitoon

Kotihoidon maksut

1.1.2018

* säännöllinen kotihoito (käynti väh. 1 krt/vko)
maksukyvyn mukainen maksu, joka perustuu asiakkaiden bruttotuloihin ja tuntimäärään
(Maksutaulukko)

* Pesu / kylvetys (ei muuta palvelua)

* kotisairaanhoidon käynti, fysioterapeutin käynti, hoitajan tilapäinen käynti
* Lääkärin kotikäynti (asetus)

18,3

12
18,9

*toimintaterapia ja fysioterapia
* arviointikäynti kotona maksuton

* muu käynti (sarjassa annettu kuntoutus)

Kotihoidon kartoituskäynti
Säännöllisen kotihoidon enimmäistuntihinta

maksuton
11,4

maksuton
28

KOTISAIRAALAN MAKSUT, (yli 18 v.)
*yksittäinen käynti (asetus), hoitaja, sh

12

* päivämaksu (useampi kuin yksi käynti)

24

*Asiakas säännöllisen kotihoidon piirissä (myös seteliasiakas), kotisairaalan käynnit
huomioidaan siinä
*Asiakas pysyvän asumispalvelun piirissä, kotisairaalan käynneistä ei erillistä maksua

Tukipalvelut
Turvapuhelin, asiakkaalla oma laite ja ostaa hälytyspalvelun

10

Turvapuhelin, laitevuokra gsm-liittymä ja hälytyspalvelu, sis. Simkortin (kaupungin)

35

Turvapuhelin, lisäranneke

7,5

Turvalaitteiden asennus (sis. käytön ohjauksen) ja poisto

30

Turvarannekehälytys ja kulunvalvontahälytys
Yöpartion tekemä hälytyskäynti

9
10

Turvalaitteet
ovihälytin

10-30 €

palohälytin

6,5

kaatumishälytin

10

hellavahti

6,5

Siivouspalvelu, siistiminen

28

Pyykkipalvelu

28

Asiointipalvelu

28

Talonmiespalvelut

28

Kuljetus, linja-autotaksan muk. ov-osuus
Sotiemme veteraanit saavat kulkea maksutta Kyytimatti-palvelulinjalla
Omaiselle maksettava kuljetuspalvelun korvaus, sama kuin Kelalla
Haavanhoitotarvikkeet maksullisia

ASIAKASPALAUTE
Kotihoidon palveluista voi antaa suullista ja kirjallista palautetta.
Palautelomakkeita saa hoitajilta.

Keskusapteekki

08 8442200

Prisman Apteekki

08 852211

Ateriat :
Talonpöytä

040578 3435

Martai

08 851 4199

Vintti

040 8391308
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