
Yhteystiedot  
 

Kotihoito, Keskitalontie 7 A 5-6, 21570 Sauvo 

Tiiminvetäjä, sairaanhoitaja:  

Leena Mäkinen, p. 050 5226403 (arkipäivisin) 

Sairaanhoitaja:  

Elina Pekkarinen, p. 0500 742289 (arkipäivisin) 

Hoitajan päivystävä puhelin:  

Päivittäin klo: 07.00 -21.00, p. 050 5696116 

Toimintaterapeutti:  

Virpi Nipala p. 050 594 8932 (arkipäivisin)  

 

 

 

Sauvon kotihoito  

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelua, kotisairaanhoitoa sekä 
tukipalveluita, joiden tarkoitus on tukea turvallista asumista 
kotona mahdollisimman pitkään. Myös kotikuntoutuspalvelu 
tukee ikäihmisen kotona selviytymistä.   

Kotihoidon tukipalveluita ovat ateria-, asiointi-, turvapuhelin- ja 
siivous-, kylvetys- ja pyykkipalvelu sekä päivätoiminta.   

Kotihoidon tavoitteena on tukea kotona selviytymistä erilaisissa 
elämäntilanteissa ja mahdollistaa kotona asuminen 
mahdollisimman pitkään terveydentilan seurannan ja 
toimintakyvyn ylläpitämisen avulla. Tavoitteena on myös tukea 
asiakkaan ja häntä hoitavan läheisen selviytymistä päivittäisistä 
toiminnoista.  



Kotihoidon asiakasmaksut 

Kotihoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä.  Säännöllisen 
kotihoidon myöntäminen perustuu asiakaslähtöisen 
palvelutarpeen- ja kriteerien kartoitukseen. Säännöllisellä 
kotihoidolla tarkoitetaan vähintään viikoittain toistuvaa palvelua.  

Säännöllisen kotihoidon maksut määräytyvät palveluiden 
määrän ja asiakkaan tulojen sekä perheen koon mukaan. 
Tilapäinen kotikäynti ja toimintaterapeutin kuntoutuskäynti 
laskutetaan kertakäyntimaksuna. Kartoituskäynnit ja 
apuvälinekäynnit ovat maksuttomia. 

Tilapäinen kotihoito 12,00 €/tunti 

Toimintaterapeutin kuntoutuskäynti 5 €/kerta 

Esimerkki 1. 

Taloudessa 1 henkilö, hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittu 18 
tuntia/kk, tulot 1020,00 €/kk. Kuukausimaksu = 25% x (1020,00€-
588,00€) = 108,00 € 

Esimerkki 2. 

Taloudessa 2 henkilöä, hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittu 14 
tuntia/kk, tulot yhteensä 2100,00 €/kk. Kuukausimaksu = 18,5% x 
(2100,00€-1084,00€) = 187,96 € 

Jos kahden hengen taloudessa molemmat saavat säännöllistä 
kotihoitoa, tehdään heille erilliset maksupäätökset. Mikäli 
tulotietoja ei toimiteta, peritään enimmäismaksu 75,00 €/tunti. 

Kotihoidon tukipalvelut 

Lounas kotiin kuljetettuna  7,10 €/kpl 

Lounas Palvelukeskuksessa 6,00 €/kpl 

Päivätoiminta (sis. lounas) 11,00 €/kerta 

− kuljetus päivätoimintaan 4,00 €/kerta 

Siivouspalvelu  16,00 €/tunti 

− tuettua siivousta myönnetään 2 tuntia/kk 

Saunapalvelu  7,00 €/kerta 

− ei kuljetusta 

Asiointipalvelu  7,00 €/kerta 

− veloitetaan erikseen tilapäisiltä asiakkailta 

Turvapuhelinpalvelu   27,00 €/kk 

− turvapuhelimen asennus 60,00 €/kpl 
− turvasuorite  20,00 €/kerta 

(Turvahälytyksestä aiheutuva kotikäynti) 
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