
KOTIHOITO

Kotihoito tarjoaa henkilökohtaisia hoito- ja hoivapalveluita, jotka tukevat kotona asumista. Kotihoitoa
voi saada ikäihminen tai pitkäaikaissairas, joka ei selviydy kotona ilman hoitoa ja huolenpitoa. Hänen
avun tarpeensa on säännöllistä ja päivittäistä. Kotihoitoa toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattihenkilöstö yhteistyössä omaisten kanssa. Palveluiden myöntäminen perustuu yksilölliseen ja
moniammatilliseen palvelutarpeen arviointiin. Avun tarpeen ollessa vähäistä asiakas ohjataan
yksityisen palveluntuottajan tai kolmannen sektorin palveluihin.

Kotihoito käynnistyy arviointijaksolla, jonka aikana asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja
palvelu-suunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan asiakkaan omat voimavarat, omaisten osallistu-
minen hoitoon ja kotihoidon palvelut.

Kotihoidon henkilöstö ylläpitää ja tukee asiakkaan omatoimisuutta ja arvioi asiakkaan palveluntar-
vetta säännöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa jokaisella kotikäynnillä hoito- ja palvelusuunnitelman
mukaisesti.

Yhteystiedot:
Kantakaupungin kotihoito esimies, puh. 044 799 5686
Palvelukeskus Kerttula / Naarajärven kotihoito esimies, puh.  044 588 3872
Peltokartanon palvelukeskus / Jäppilän kotihoito esimies, puh. 044 3686839
Kivitasku / Virtasalmen kotihoito esimies, puh. 044 588 3845.

Uusien asiakkaiden kohdalla palvelutarpeen arvio tapahtuu palveluohjauksen kautta, puh. palvelu-
ohjaaja 0400 855 721 tai kotiutushoitaja, puh. 044 588 3845.

Kotihoidon asiakkaan kotiutuessa yhteys suoraan tiimin sairaanhoitajaan:
Kantakaupunki: itäinen yksikkö, sairaanhoitaja, puh. 044 368 68 22 tai 368 6820
                          läntinen yksikkö, sairaanhoitaja, puh. 044 368 6824, 044 368 6823 tai 0440 588 670.

Kerttulan palvelukeskus / Naarajärven kotihoito, sairaanhoitaja, puh. 044 36 86 826/ 044 3686 829
Peltokartanon palvelukeskus / Jäppilän kotihoito, sairaanhoitaja, puh. 044 368 6833
Kivitasku/ Virtasalmen kotihoito, sairaanhoitaja, puh. 044 368 6832.

Kotihoidon maksut
Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja asetusten mukaan. Maksu
määräytyy palvelun määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan. Maksu ei
saa ylittää palvelun tuottamisen kustannuksia.

Tilapäinen kotisairaanhoito
Kotisairaanhoitoa tuotetaan osana kotihoidon palveluita tai tilapäisenä kotisairaanhoitona. Tilapäisen
kotisairaanhoidon tarpeesta voi olla yhteydessä oman alueen kotihoitoon.

Kotisairaanhoito on tarkoitettu henkilöille, jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi
eivät voi käyttää muita avoterveyden- ja sairaanhoidon palveluja. Sairaanhoitajan käynnit asiakkaan
luona ovat pääasiassa säännöllisiä hoitosuunnitelmaan perustuvia haavanhoitoja, lääkehoidon
toteutusta ja seurantaa, kivun hoitoa ja saattohoitoa.

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään asiakasmaksu.


