Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

FORSSAN KOTIHOITO

Kotihoidon palvelut

Kotihoito avuksesi

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Kotihoito työskentelee Forssan alueella seitsemänä päivänä viikossa.
Tarvittaessa on mahdollisuus kotihoidon yökäynteihin ja saattohoitoon.
Työ painottuu yksilölliseen, suunniteltuun perushoitoon, kuntouttavaan
työotteeseen ja omatoimisuuden tukemiseen. Säännöllisestä kotihoidon palvelusta laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma.
Käyntiosoite:

Saksankuja 11, 4 krs
30100 Forssa

Tiimi 1, Kartano

p. 050 5640035

Tiimi 2, Kutomo

p. 050 5640041 (myös yöhoito)

Tiimi 3, Kehräämö

p. 050 63186

Kotihoidon aluevastaava

p. (03) 4191 6420

sähköposti: forssa.kotihoito@fshky.fi
Kartoitusten tilaaminen, uudet asiakkaat ja kotiutuksista sopiminen
arkisin klo 12-13 p. 050 5640010 (Kaupunkialueen tiimit)
Maaseututiimi (Koijärvi ja Matku) p. 050 5640038
Palveluohjaus, Neuvontapalvelupiste Wiisari
arkisin klo 10 -12 p. 03 41916148
Säännöllisen kotihoidon maksut määräytyvät palveluun käytetyn ajan (tunti/kk) ja
asiakkaan bruttotulojen mukaan.
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Esim. 1 henkilön talous:
Asiakkaan bruttotulot ovat 1000 euroa/kk. Tästä vähennetään 573 euron tuloraja, jäljelle jää 427 euroa. Asiakkaan luona käydään 7 kertaa viikossa (1 kerta n.
20 min.) eli yhteensä 7-10 tuntia/kk, joten maksuprosentti on 20. Asiakkaan kotihoidon kuukausimaksu on 437 eurosta 20 % eli 85,40 euroa.

Tilapäinen kotihoito 10,23 euroa/alkava tunti
Tilapäinen kotisairaanhoito 10,23 euroa/hoitajan käynti ja
16,17 euroa/lääkärin käynti
Palveluseteli on käytössä kylvetyspalveluun asiakkaan kotona, tilapäiseen kotihoitoon sekä asiointipalveluun.

Kotihoidon tukipalvelut
Palvelu

Hinta

Huomioitavaa

Kotiin kuljetettu lounas, lämmitettävä ateria

7,50 euroa/ateria

Ateriakuljetus 3 x viikossa
(ma + ke + pe)

Kylvetyspalvelu

6,60 euroa/kerta

Mikäli pesutilat eivät mahdollista kotona peseytymistä.

Asiointipalvelu

10,23 euroa/alkava
tunti

kauppa-asiointia hoitaa
Kauppakassipalvelu

Lyhytaikainen asuminen

16,50 euroa/vrk

Tarjotaan Rimpikodon tai
Heikanrinteen palvelukeskuksessa malliasunnoissa
mm. oman asunnon muutostöiden tai sairaalasta kotiutuksen yhteydessä.
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Kotihoidon tukipalveluita myöntää kotihoidon aluevastaava. Asiakkaalle voidaan järjestää myös muita tukipalveluja. Palvelut hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta ja niistä asiakas maksaa palveluntuottajan
määrittelemän hinnan. Hoitajat voivat auttaa palvelun tilaamisessa.
Tällaisia palveluja ovat mm. siivous-, vaatehuolto- ja turvapuhelinpalvelut.
Päivätoiminta
Tyykihovin palvelukeskuksessa järjestetään päivätoimintaa,
joka on tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille.
Toiminta tarjoaa asiakkaille virikkeellisen ja kuntouttavan päivän sekä
sosiaalisia kontakteja. Tavoitteena on asiakkaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen monipuolisen toiminnan
avulla.
Päivätoiminnan hinnasto
Päivätoimintapäivä n. 6 h
Osapäivätoiminta n. 3-4 h
Kuljetus päivätoimintaan

20,00 euroa/toimintapäivä
13,50 euroa/toimintapäivä
3,30 euroa/yhden suuntainen
matka

Päivätoimintaan hakeudutaan oman kotihoitotiimin kautta tai ottamalla
yhteyttä päivätoimintaan
Tyykihovin päivätoiminta
Kotihoidon aluevastaava

p. (03) 4191 6187, (03) 4191 6188
p. (03) 4191 6155

