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LUKIJALLE
Kädessänne on Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY)
ikäihmisille tarkoitettu palveluopas. Oppaan tarkoituksena on
mahdollisimman kattavasti tiedottaa ikäihmisille järjestettävistä
palveluista sekä yleisistä etuuksista.
FSHKY: n tarjoamien palveluiden lisäksi oppaaseen on kerätty myös
seurakuntien, yksityisten palveluntuottajien sekä erilaisten
järjestöjen tiedot niiden tuottamista palveluista.
Toivomme, että oppaan avulla teidän on helppo löytää
tarvitsemanne palvelu tai tietoja etuuksista.

Matalan kynnyksen
NEUVONTAPALVELUPISTEET
FORSSA/Wiisari, avoinna: ma-pe klo
10.00-12.00 Tyykihovi,Eteläinen Puistokatu 4,
30420 Forssa
HUMPPILA, aukioloajat humpappaa-tiedotteessa
Kunnantalo, Kisakuja 2, 31640 Humppila
JOKIOINEN, avoinna: ma klo 10.00-12.00
Kunnantalo, Keskuskatu 19, 31600Jokioinen
TAMMELA, avoinna: ma klo 10.00-12.00
Kunnantalo, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela
YPÄJÄ, aukioloajat Ypäjäläinen lehdessä Kunnantalo, Perttulantie 20,
32100 Ypäjä
Neuvontapalvelupisteet palvelevat ilman ajanvarausta pääasiassa
ikääntyneiden neuvontaan ja palveluihin liittyvissä asioissa.
Palveluohjauksen tavoittaa numerosta (03)4191 6148.
Käytössä takaisinsoittojärjestelmä, kerro puhelussa nimesi, asiasi
lyhyesti ja kuka on tavoittelemasi henkilö. Soitamme sinulle
takaisin mahdollisimman pian.
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FORSSAN SEUDUN VANHUSNEUVOSTOT
Vanhusneuvostojen tarkoituksena on edistää viranomaisten,
vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa
samoin kuin edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista
kuntien päätöksentekoon. Vanhusneuvostot pyrkivät myös
edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten
asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä
kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa. Vanhusneuvostot tekevät
esityksiä ja aloitteita sekä antavat lausuntoja viranomaisille
ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitavat muut
toimintoihinsa kuuluvat ja kunnanhallitusten määräämät tehtävät.

Vanhusneuvostot 2019 - 2020;
Forssa
Puheenjohtaja Lea Mäkelä
Sihteeri FSHKY :n vanhuspalvelut

Humppila
Puheenjohtaja Ritva Savolainen
Sihteeri FSHKY:n vanhuspalvelut
Jokioinen
Puheenjohtaja Pentti Kirkkola
Sihteeri FSHKY:n vanhuspalvelut
Tammela
Puheenjohtaja Anja Silmälä
Sihteeri FSHKY:n vanhuspalvelut
Ypäjä
Puheenjohtaja Lasse Paljakka
Sihteeri FSHKY:n vanhuspalvelut
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KOTIHOITO
Kotihoidon (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) palveluilla tuetaan
asiakkaan kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään omassa
kodissa.
Kotihoidossa asiakkaan omatoimisuutta tuetaan itsehoidon
periaatteita noudattaen. Kotihoitohenkilöstö auttaa niissä
toiminnoissa ja tehtävissä, joista asiakas ei selviydy itsenäisesti.
Kotihoitoon tilapäistä tai jatkuvaa asiakkaan elämäntilanteesta ja
voimavaroista riippuvaa apua vanhuksille, vammaisille ja
pitkäaikaissairaille. Kotihoidon ammattihenkilöstö koostuu
hoitajista ja sairaanhoitajista.
Säännöllinen kotihoito tarkoittaa sitä, että asiakas saa palveluja
säännöllisesti vähintään kerran viikossa. Käynnit perustuvat hoitoja palvelusuunnitelmaan ja niistä veloitetaan kuukausimaksu, joka
määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaisesti.
Tilapäinen kotihoito tarkoittaa sitä, että asiakas saa palveluita
suunnitellusti pääsääntöisesti harvemmin kuin kerran viikossa tai
palvelun kesto on alle 2 kk. Tilapäisestä kotihoidosta ja
tukipalveluista peritään kiinteä kertamaksu. Tilapäiseen
kotihoitoon on mahdollista hakea palveluseteliä Forssassa.

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT
Jatkuva ja säännöllinen kotihoito

Kotihoidon kuukausimaksu lasketaan palvelun määrästä ja perhekoosta
riippuvan maksuprosentin perusteella palvelun käyttäjän/perheen
bruttotuloista, joista on ensin vähennetty tuloraja. Tuloina otetaan
huomioon kaikki bruttotulot (myös korko-, osinko yms. tulot). Tuloiksi
ei katsota asumistukea eikä rintamalisää. Kotihoidosta peritään
enintään 55 euroa/tunti, vaikka tulojen perusteella maksu nousisi
suuremmaksi.
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hlö tuloraja
1
588
2
1084
3
1701
4
2103
5
2546
6
2924

2-6
7-10
15% 20%
9%
14%
8%
11%
7%
9%
6%
9%
5%
8%

11-15
25%
17%
14%
12%
10%
9%

16-20
30%
20%
16%
14%
12%
10%

yli 21
35%
22%
18%
15%
13%
11%

Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa
korotetaan 357 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä
prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Esim. 1 henkilön talous:
Asiakkaan bruttotulot ovat 1000 euroa/kk. Tästä vähennetään 588
euron tuloraja, jäljelle jää 412 euroa. Asiakkaan luona käydään 7
kertaa viikossa (1 kerta noin 20 minuuttia), eli yhteensä 10 tuntia/kk,
joten maksuprosentti on 20. Asiakkaan kotihoidon kuukausimaksu on
412 eurosta 20%, eli 82,40 euroa.

Tilapäinen kotihoito ja kotisairaanhoito
Tilapäisen kotisairaanhoito
Tilapäinen kotisairaanhoito
Tilapäinen kotihoito

12,00 euroa/ hoitajan käynti
18,90 euroa/lääkärin käynti
12,00 euroa/alkava tunti

Palveluseteli on käytössä säännölliseen ja tilapäiseen kotihoitoon.
Kotihoidon tukipalvelut

PALVELU
HINTA
• Kotiin kuljetettu lounas,
lämmitettävä ateria
9,50 euroa/ateria
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HUOMIOITAVAA

• Kylvetyspalvelu

7,25 euroa/kerta

• Asiointipalvelu

12,00 euroa/
alkava tunti

Mikäli pesutilat
eivät mahdollista
kotona peseytymistä

Kauppa-asiointia
hoitaa
kauppakassipalvelu

• Lyhytaikainen asuminen 18,30 euroa/vrk. Tarjotaan Rimpikodon
tai Heikanrinteen palvelukeskuksessa malliasunnoissa mm. oman
asunnon muutostöiden tai sairaalasta kotiutumisen yhteydessä

Kotihoidon tukipalveluita myöntää kotihoidon aluevastaava.
Asiakkaille voidaan järjestää myös muita tukipalveluita. 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

23,00 euroa / toimintapäivä
15,00 euroa/ toimintapäivä
3,65 euroa / yhdensuuntainen
matka
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Päivätoimintaan hakeudutaan oman kotihoitotiimin kautta tai
ottamalla yhteyttä päivätoimintaan
Tyykihovin päivätoiminta p. (03) 4191 6187, (03) 4191 6188
Kotihoidon aluevastaava p. (03) 4191 6155

KOTIHOIDON TIIMIT
Forssan kotihoito
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.
Kotihoitotiimi 1 Kartano
p. 050 5640 035
Kotihoitotiimi 2 Kutomo
p. 050 5640041 (myös yöhoito)
Kotihoitotiimi 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 5640 010 (kaupungin alue).
Maaseudun tiimi (Matku-Kojo)

p. 050 5640 038

Rimpikodon kotihoito
Kotihoidon aluevastaava Tiina Tuomisto p. (03) 4191 6155
Rimpikoto talo 11
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p. (03) 4191 6162

Rimpikodosta löytyy kampaajan, jalkahoitajan, ja hierojan
palveluja sekä kuntosali. Palvelukeskuksessa on viihtyisät
ruokasali, seurustelu-, ja päivätoimintatilat sekä saunatilat.
Rimpikodossa on vuokra-asuntoja, jotka on tarkoitettu pääosin
ikääntyville henkilöille, jotka tarvitsevat säännöllisen kotihoidon
palveluja. Asukasvalinnat tehdään asiakkaan toimintakyvyn
arvioinnin perusteella.
Tyykihovin kotihoito

Kotihoidon aluevastaava Mari Ventola p. (03) 4191 6910
Tyykihovi

p. (03) 4191 6342

Tyykihovi on avoin palvelukeskus, jossa on tarjolla runsaasti
erityisesti ikääntyneille suunnattuja tapahtumia ja toimintaa sekä
ruokasali, jossa voi käydä aterioimassa. Liikkuminen
palvelukeskuksen avarissa tiloissa on helppoa ja esteetöntä.
Tyykihovissa on 42 on vuokra-asuntoa kotihoidon apua tarvitseville
asiakkaille. Asunnot on tarkoitettu pääosin ikääntyville henkilöille.
Asukasvalinnat tehdään asiakkaan toimintakyvyn arvioinnin
perusteella.
Humppilan kotihoito

Kotihoidon aluevastaava Tiina Tuomisto p. (03) 4191 6155
Kotihoitotiimi
p. (03) 4191 6195
Kotisairaanhoito
p. (03) 4191 6197
Vanhustentalon kotihoito
p. (03) 4191 6199
Jokioisten kotihoito

Kotihoidon aluevastaava Mari Nummela p. (03) 4191 6388
Kartanotiimi (kesk.-Latovainio-Kiipu) p. (03) 4191 6368
Puistometsäntiimi (kesk.-Vaulammi-Murronkulma) p. (03) 4191 6379
Kotisairaanhoito p. (03) 4191 6367 tai (03) 4191 6387
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Opintien palvelutalo
p. (03) 4191 6378

Opintien palvelutalossa 12 palveluasuntoa.
Henkilökunta on paikalla palvelutalossa ma - su klo 7.00 - 21.00.
Opintien palvelutalo on avoin palvelukeskus, jossa on tarjolla
ikääntyneille suunnattuja tapahtumia ja toimintaa sekä ruokasali,
jossa voi käydä aterioimassa. Liikkuminen palvelukeskuksen
avarissa tiloissa on helppoa ja esteetöntä. Asuntoihin haku
Jokioisten palveluohjaajan tai kotihoidon esimiehen kautta.

Tammelan kotihoito
Kotihoidon aluevastaava Merja Koivula p.(03) 4191 6309
Tiimi 1 (Kuusitien alue)

p. (03) 4191 6301

kotisairaanhoitaja

p. (03) 4191 6302

Tiimi 2 (pohjoinen Tammela) p. (03) 4191 6311
kotisairaanhoitaja

p. (03) 4191 6312

Tiimi 3 (eteläinen Tammela) p. (03) 4191 6321
kotisairaanhoitaja

p. (03) 4191 6322

Tammikartano
p. (03) 4191 6336
Palvelukeskus Tammikartanossa on 29 palveluasuntoa.
Henkilökunta on paikalla palvelutalossa ma - su klo 7.00 - 21.00.
Tammikartano on avoin palvelukeskus, jossa on tarjolla
ikääntyneille suunnattuja tapahtumia ja toimintaa sekä ruokasali,
jossa voi käydä aterioimassa. Liikkuminen palvelukeskuksen
avarissa tiloissa on helppoa ja esteetöntä. Asuntoihin haku
Tammelan palveluohjaajan tai asuntosihteerin kautta.
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Ypäjän kotihoito

Kotihoidon aluevastaava Mari Nummela p. (03) 4191 6388
Kotihoito
p. (03) 4191 6401
Kotisairaanhoitaja p. (03) 4191 6412

KOTIHOIDON TUKIPALVELUT
*Ateriapalvelu;

Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna on mahdollista saada jokaiselle
päivälle viikossa. Kotiin kuljetettu ateriapalvelu tilataan kotihoidon
aluevastaavilta:
Forssa:
p. (03)4191 6420
Humppila:
p. (03) 4191 6155
Jokioinen:
p. (03)41916388
Tammela:
p. (03) 4191 6309
Ypäjä:
p. (03) 4191 6388
Kotiin kuljetettu ateria
Lounas palvelukeskuksissa

9,50 euroa/ateria
6,50 euroa/ateria

*Asiointipalvelu
Asiointi on tarkoitettu välttämättömien asioiden hoitamiseen.
Palvelu voi olla luonteeltaan kaupassa käynti, muu asiointi tai
asiakkaan saattaminen. Asiointipalvelun hinta on 12,00 euroa/
alkava tunti. Kriteerinä asiointiavun saamiselle on, että asiakas tai
omaiset eivät pysty muulla tavalla järjestämään ko. asiointeja.
*Turvapuhelinpalvelu

Turvapuhelin turvaa vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan
elämää esim. sairauskohtauksen tai kaatumisen varalta.
Hälytysrannekkeen avulla hän voi tarvittaessa hälyttää apua
yhdellä napinpainalluksella.
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Turvapuhelinpalvelua voi tiedustella:
Hoiva- ja turvapuhelinpalvelut Tmi Taavi Penttilä p. 040 703 8921
*Vaatehuolto

Kotihoidon asiakkaiden pyykit pestään ensisijaisesti asiakkaan
kodissa, mikäli se ei ole mahdollista ensisijaisesti asiakkaat
ohjataan yksityisten palveluntuottajien pyykkipalveluun.
Vaatehuoltoa toteuttavat palvelukeskusten asiakkaille
Pantex - Pesu Oy ja Vistan pesula.
PÄIVÄTOIMINTA
Palvelukeskuksissa toteutetaan päivätoimintaa ikäihmisille.
Päivätoiminta kahdentuu asiakkaisiin, joilla on muistihäiriö, ovat
omaishoidettavia tai heidän muutoin arvioidaan hyötyvän
kuntouttavasta ja toimintakykyä ylläpitävästä päivätoiminnasta.
Päivätoiminta päivä (koko päivä, 6 h) 23,00 euroa/toimintapäivä
Päivätoiminta osapäivä (enintään 4 h) 15,00 euroa/ toimintapäivä
Kuljetus päivätoimintaan
3,65 euroa/suunta
Päivätoiminnan yhteystiedot
Forssa
p. (03) 4191 6187 tai (03) 4191 6188
Jokioinen p. (03) 4191 6186
Tammela
p. (03) 4191 6184
Ypäjä
p. (03) 4191 6542
Perhekoti Päiväkylä
P. 044 3215 232
Kuljetus Päiväkylään on omakustanteinen.
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KULJETUSPALVELUT
Vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun oikeutettuja
ovat vaikeavammaiset henkilöt, joilla on pitkäaikaisesti erityisiä
liikkumisvaikeuksia. Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisella
hakemuksella vammaispalveluista. Hakemuksen liitteenä tulee olla
terveydenhuollon asiantuntijan lausunto hakijan
liikkumisvaikeuksista.
Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun saaja on oikeutettu
käyttämään enintään 18 yhdensuuntaista asiointi- ja
virkistysmatkaa taksilla/invataksilla asuinkunnassa ja lähikunnissa.
Lähikuntina pidetään FSHKY:n alueen kuntia sekä kunkin kunnan
naapurikuntia. Asiakas maksaa matkan omavastuuosuuden, joka
määräytyy julkisen liikenteen kertalipun kulloisenkin hinnan
mukaan. Lisätietoja vammaispalvelulain mukaisesta
kuljetuspalvelusta antaa:
Sosiaalityöntekijä (Forssa) p. (03) 4191 6136
Sosiaalityöntekijä (Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä)
p. (03) 4191 6067
Sosiaalihuoltolain mukaisia liikkumista tukevia palveluja voidaan
myöntää henkilöille, jotka eivät itsenäisesti pysty käyttämään
muita julkisia liikennevälineitä tai omaa autoa alentuneen,
pitkäaikaisen toimintakyvyn vajauksen, sairauden tai vamman
perusteella ja he tarvitsevat kuljetuspalvelua jokapäiväiseen,
arkiseen elämään liittyvän syyn takia. Palvelua haetaan kirjallisella
hakemuksella vanhuspalveluista.
Kuljetuspalvelun myöntäminen perustuu tarveharkintaan ja
hyvinvointikuntayhtymän käytettävissä olevaan määrärahaan.
Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun saaja on oikeutettu
käyttämään palveluliikenteen enintään 110 yhdensuuntaista matkaa
vuodessa. Matkat ovat asiakkaalle maksuttomia.
Vaihtoehtoisesti kuljetuspalvelun saaja voi saada enintään 8
yhdensuuntaista taksimatkaa, mikäli palveluliikenteen käyttö ei
perustellusti onnistu.
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Lisätietoja sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta antaa:
Wiisari p. (03) 4191 6148
Palveluliikenne peruskuntien alueella toimii seuraavasti:
· Forssa: Tyykikyyti (ma-la) ja monipalveluauto (ma-pe).
· Humppila: Kyläpussi, joka noutaa kutsusta ovelta 2 x/viikko.
· Jokioinen: Kyläpussi 3x/viikko, jolla mahdollisuus myös
tarvittaessa poiketa reitiltä.
· Tammela: Peliittapirssi, joka liikennöi arkipäivisin eri reiteillä,
tarvittaessa poikkeaa hieman reitiltä.
· Ypäjä: Asioimisliikenne 1 x /viikko, tietty reitti, mutta hakee tarvittaessa muualtakin.

ASUNNON MUUTOSTYÖT
Avustusta voi saada vähintään 65-vuotta täyttänyt tai
vammainen henkilö ympärivuotisessa käytössä olevan kodin
korjauksiin.
Korjauksia voivat olla esim. pesuhuoneen korjaaminen,
kynnysten poistaminen tai kulkuluiskan ja kaiteiden lisääminen.
Asunto-osakeyhtiössä korjausavustusta voi saada vain
osakkaan vastuulla oleviin asunnon korjauksiin.
Huom! avustuksessa tulovarallisuusrajat.
Älä aloita korjauksia ennen avustuspäätöksen saamista!
Avustuksissa on jatkuva haku.
Lisätietoja avustuksista ja avustusjärjestelmästä saat suoraan
ARAsta, puhelin: 029 525 0818
sähköposti: korjausavustus.ara@ara.fi
palveluajat: ti-to klo 9-15, heinäkuussa ti-ke 9-15
14

APUVÄLINEET JA HOITOTARVIKKEET
Apuvälinelai naamo
Korkeavahan terveysasema, osoite: Linikkalankatu

*Apuvälineet
Apuvälineet on suunniteltu helpottamaan liikkumista ja
päivittäisiä toimintoja. Apuvälinepalvelusta saa apuvälineitä
lainaksi korvauksetta sekä lyhyemmäksi että pidemmäksi aikaa.
Lainattavissa on seuraavanlaisia apuvälineitä; kävelykepit,
kyynärsauvat, kainalosauvat, kävelytelineet (2- ja 4-pyöräiset),
pyörätuolit sekä WC-, pukeutumis- ja peseytymisvälineitä.
Lainaamosta löytyy myös polvitukia ja tukiliivejä kokeiltavaksi ja
ensiapuluonteiseen tarpeeseen. Tarve arvioidaan lääketieteellisin
perustein.
Tiedustelut apuvälineiden lainauksesta p. (03) 4191 2801.

Lainaamon aukioloajat:
ma-to
pe

klo 9.00-16.00
klo 9.00-14.00
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* Hoitotarvikkeet
Forssan pääterveysasema, Urheilukentänkatu 2, Forssa
Pitkäaikaissairaat (yli 3kk) saavat lääkärintodistuksen perusteella
sairauden vaatimat välttämättömät hoitotarvikkeet maksutta.
Tiedustelut maksuttomien sairaanhoitovälineiden jakelusta ja tilaus
p. (03) 4191 2870
Ajanvaraus ja neuvonta ma - pe
Tarvikejakelu
ma
ti ja to

klo 9 - 11
klo 12.30 -16.00
klo 12.30 -14.30

Hoitotarvikkeiden hakuun on varattava aika etukäteen
Diabeteshoitajan ajanvaraus ma - pe klo 11 - 11.30

OMAISHOIDONTUKI
Omaishoidontuella tarkoitetaan hoitopalkkiota ja palveluja, joiden
avulla tuetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona
tapahtuvaa hoitoa ja huolenpitoa.
Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen
toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi
tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, joka on mahdollista
järjestää hoidettavan kotona sopimalla hoidosta hänen
hyväksymänsä omaisen tai läheisen kanssa. Omaishoitajan
terveyden ja kotiolosuhteiden pitää vastata hoidon asettamia
vaatimuksia ja omaishoidon on oltava hoidettavan edun mukaista.
Omaishoidon tukea maksetaan tarkoitukseen varattujen
määrärahojen puitteissa. Tällä hetkellä tuen myöntäminen
edellyttää että hoito on erittäin sitovaa tai korvaa tehostetun
palveluasumisen. Hoidon sitovuutta arvioidaan kotikäynnin avulla.
Omaishoidon tuen palkkio on hoitajalle verotettavaa ja alle 68vuotiaille eläketurvaa kartuttavaa tuloa. Omaishoidon tuen
palvelut määritellään hoidettavan henkilökohtaisessa hoito- ja pal
velusuunnitelmassa.
Lisätietoja omaishoidon asioista saa p. (03) 4191 6148)
16

PALVELUSETELI
Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja
terveydenhuoltopalveluja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelusetelistä (569 /2009) säätelee palvelusetelin käyttöä.
Palvelusetelillä asiakas voi hankkia sosiaali- ja terveysalan
palveluja niin, että hän itse valitsee palveluntuottajan omien
mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
Palveluseteli on tällä hetkellä käytössä seutukunnallisesti,
omaishoidon vapaiden järjestämiseen sekä säännölliseen ja
tilapäiseen kotihoitoon.

TOIMEENTULOTUKI
Toimeentulotuki on viimesijainen ja tilapäinen apu silloin kun
henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa
ansiotyöllään, etuuksien avulla, muista varoistaan tai muulla
tavalla. Toimeentulotuella turvataan välttämätön toimeentulo ja
sen tarkoitus on edistää itsenäistä selviytymistä. Ennen
toimeentulotuen myöntämistä selvitetään muut mahdollisuudet
saada tuloja. Toimeentulotukea haetaan kirjallisesti Kelalta.

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN
Tehostettu palveluasuminen on suunnattu henkilöille, joilla on
fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin
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paljon, etteivät he selviydy enää kotona asumisesta itsenäisesti,
omaisten ja/tai kotihoidon palvelujen turvin. Tehostetun
palveluasumisen asukkailla on ympärivuorokautisen hoivan tarve.
Asukasvalinnat tehdään asiakkaan toimintakyvyn arvioinnin
perusteella.
Vierailijat ovat tervetulleita, varsinaisia vierailuaikoja ei ole.

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut
Asukkaan
maksut
koostuvat
vuokrasta,
hoitomaksusta,
ateriapaketista ja tukipalvelumaksusta. Lisäksi asiakas maksaa
muista tarvitsemistaan tukipalveluista taksan mukaan.
Asukas maksaa itse vuokran, johon hänellä on mahdollisuus hakea
tuloistaan ja varallisuudestaan riippuen asumist ukea. Asukkaan tulee
hakea myös KELA:n maksamaa eläkettä saavan hoitotukea.
Asukkaan henkilökohtaiseksi käyttövaraksi tulee jäädä vähintään
160 €/kk, mikäli säästöjä on alle 5000€. Käyttövara lasketaan
nettotuloista, joista on vähennetty asiakasmaksut.

*Vuokra
Tehostettuun palveluasumiseen muutettaessa tehdään vuokrasopimus.
Asukkaan vuokra määräytyy asukkaan huoneen sekä hänen käytössään
olevien yhteisten tilojen mukaan jyvitettyjen neliöiden perusteella.
Vuokrat vaihtelevat kiinteistökohtaisesti.

*Hoitomaksu
Kuukausittainen hoitomaksu peritään sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksulain mukaisesti samoin kuin säännöllisessä kotihoidossa
olevilta. Koska kyseessä on ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevat
asiakkaat maksu on yhden henkilön kohdalla 35 % niistä kuukausittaista
bruttotuloista, jotka ylittävät 588 euroa/kk. Kahden henkilön talouden
kohdalla maksuprosentti on 22 % niistä kuukausittaisista puolisoiden
yhteenlasketuista brut totuloista, jotka ylittävät 1084 euroa / kk.
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*Tukipalvelut
Tukipalvelu
Ateriapaketti

Tuotekuvaus
Maksu
Sisältää vuorokauden
aikana tarvittavat
kaikki ateriat ja välipalat. 17,00€

Tukipalvelumaksu Tukipalvelupakettiin on yhdistetty seuraavat
tukipalvelut: siivous- ja turvapalvelu.
Samoin se sisältää käytettävät paperit (wc- ja
käsipaperit), pesuaineet, pesulaput ja
siivousaineet.
75,00 €/kk
*Muut tukipalvelut
Tukipalvelu
Asiointipalvelu

Tuotekuvaus
Maksu
Asiointi on tarkoitettu
välttämättömien asioiden
hoitamiseen. Palvelu voi
olla luonteeltaan
kaupassa käynti, muu
asiointi tai asiakkaan
saattaminen.
12,00 €/alkava tunti

Vaatehuolto
Retonkihovissa

Sisältää asiakkaan
pyykinpesun.
Ensisijaisesti ohjataan
pyykkipalvelua
tarvitsevat yksityisten
palveluntuottajien
pyykkipalveluun.

Lyhytaikainen
asuminen

7,00 €/koneellinen

Sisältää asumisen, hoivan ja ruoan. Kestoltaan
yli 3 h tai koko vuorokausi. 36,30€/vrk
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Osapäivähoito

Kestoltaan enintään 3 h, sisältää myös
mahdollisen aamu/päiväkahvin.

Forssa:
Heikanrinteen palvelukeskus

8, 50 €/kerta

Käyntiosoite: Saksankatu 34, 30100 Forssa
Asumispalveluesimies: Sari Stenholm p.
(03) 4191 6495
Kanerva
Metsä
tähti Pioni
Talvio

p. (03)4191 6497
p. (03)4191 6475
p. (03) 4191 6485
p. (03)4191 6490

Asumispalveluesimies: Outi Uosukainen p. (03) 4191 6150
p. (03)4191 6470
Kielo
Lehdokki p. (03)4191 6480
Lisäksi Heikanrinteellä on lyhytaikaiseen ja tilapäisasumiseen
tarkoitettuja asuntoja. Asumisesta peritään asiakkaalta 15€/vrk.
Asiakas maksaa erikseen omat ruoat ja lääkkeet.
Ryhmäkoti Amerikka

Käyntiosoite: Eteläinen puistokatu 4, 30420 Forssa
Asumispalveluesimies: Outi Uosukainen, p. (03)4191 6150
Ryhmäkoti:
p. (03)4191 6465
Ryhmäkoti Lupiini

Käyntiosoite: Ruustinnantie 2 B, 31300 Tammela
Asumispalveluesimies: Peija-Petriina Heikkinen, p. (03)4191 6540
Ryhmäkoti: p.(03)4191 6463
Hoivakoti Retonkihovi

Attendo Oy: n ylläpitämä tehostetun palveluasumisen yksikkö,
jonka paikat Forssan kaupunki ostaa. Retonkihovi tarjoaa
ympärivuorokautista hoitoa/tehostettua palveluasumista ihmisille,
jotka tarvitsevat eritasoista hoivaa ja tukea päivittäisessä
elämässään. Käyntiosoite: Pihlajakatu 3, 30420 Forssa
p. 050 369 5893/ johtaja tai p. 044 494 4229/
hoitotyön esimies, susanna.hoykinpuro@attendo.fi
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Forssan tehostettuun palveluasumiseen haetaan palveluohjauksen
kautta. Tiedustelut: Wiisari p. (03) 4191 6148
Jokioinen: Palvelukeskus lntalankartano
Käyntiosoite: lntalantie 27, 31600 Jokioinen
Winkkeli
p.(03) 4191 6506
p.(03) 4191 6509
Lepola
Onnela
p.(03) 4191 6512
p.(03) 4191 6510
Muistola
Asumispalveluesimies: Katriina Jokinen p.(03) 4191 6505
Jokioisten tehostettuun palveluasumiseen haetaan
palveluohjauksen kautta.
Tiedustelut: Wiisari p. (03) 4191 6148
Tammela: Ruisluodon palvelukeskus
Käyntiosoite: Ruisluodontie 19, 31300 Tammela
Hoivaosasto 1
p. (03) 4249 451
Asumispalveluesimies: Pia Vanha-Similä, p. (03) 4191 6515
Hoivaosasto 2
Marian tupa
Mikon tupa
Martin tupa

p.(03) 4191 6522
p.(03) 4191 6523
p.(03) 4191 6521
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lltatuuli Tammela
Ruustinnantie 2, 31300 Tammela
Hoitajat p. 040 6208 416/vaihde 03 4191 6461
Asumispalveluesimies: Peija-Petriina Heikkinen 03 4191 6540
Tammelan tehostettuun palveluasumiseen haetaan
palveluohjauksen kautta.
Tiedustelut: Wiisari p. (03) 4191 6148

Ypäjä: Ypäjän palvelukeskus
Käyntiosoite: Rauhalantie 1, 32100 Ypäjä
Ruustinna-koti p. (02) 7626 5239 tai (03) 4191 6538
Valkovuokko
p. (02) 7626 5229 tai (03) 4191 6416
Asumispalveluesimies: Peija-Petriina Heikkinen, p. 03 4191 6540
Ypäjän tehostettuun palveluasumiseen haetaan palveluohjauksen
kautta
Tiedustelut: Wiisari p. 4191 6148

LAITOSHOITO
Laitoshoidon yksiköissä annetaan pitkäaikaishoitoa henkilölle,
jolle ei voida enää järjestää hänen tarvitsemaansa
ympärivuorokautista hoitoa kotona tai tehostetussa
palveluasumisessa ja joka tarvitsee useissa toiminnoissa aikaa
vievää, jokapäiväistä hoitohenkilöstön hoitoa ja hoivaa.Palveluun
sisältyy hoidon lisäksi ruoka, lääkkeet ja puhtaus. Hoitomaksu
määräytyy tulojen perusteella. Lyhytaikaishoidolla tarkoitetaan
lyhyttä sovittua jaksoa ympärivuorokautisen hoivan yksikössä.
Lyhytaikaishoito voi olla säännöllistä ja toistuvaa
(intervallihoito,omaishoitajan vapaa-päivät) tai kuntouttavaa ja
toipilasvaiheeseen liittyvää akuutin sairauden jälkeen.
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Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu on enintään 85% hoidossa olevan
nettotuloista. Jos suurempituloinen puoliso on laitoshoidossa,
hoitomaksu voi olla enintään 42, 5% puolisoiden yhteenlasketuista
tuloista. Käyttövaraa huomioidaan vähintään 110 €/kk.
Lyhytaikaisen hoidon maksu on 48,90 €/ hoitopäivä. Maksukaton
täyttymisen jälkeen hoitomaksu on 22, 50€/hoitopäivä. Maksukatto
v. 2020 on 683€.

Laitoshoitoa on saatavilla seuraavissa yksiköissä:

Humppila hoivaosasto, Maurinpolku 3
Jokioinen Winkkeli, lntalantie 27
Tammela Hoiva 1, Ruisluodontie 19
Ypäjä Hoivakoti, Perttulantie 1

p. (03) 4191 6527
p. (03) 4191 6506
p. (03) 4249 451
p. (02) 7626 5232

YKSITYISET HOIVA- JA HUOLENPITOPALVELUT
* Forssan sairasautoyhtymä

Sairaankuljetusta, erilaisia sairaanhoidollisia toimenpiteitä,
turvapuhelinpalvelua. Erikoissairaanhoitaja Raija Räty ja
sairaanhoitaja Heikki Räty p. (03) 4223 112

* Hoivasydän Oy
Säästöpankinkatu 2 30100 Forssa
p. 050 502 2244,
katarina.haapanen@hoivasydan.fi
suvi.ilvesranta@hoivasydan.fi
toimisto@hoivasydan.fi www.hoivasydan .fi

* Sortso Osuuskunta/Forssan seutu

Murrontie 3, 30420 Forssa
hoiva.forssa@sortso.fi Anne Lahti 045 6710 133,
tai p. 050 3393 045
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* Satu-täti Tmi

Satu Leivo, Ferrarintie 1 as 3 31600 Jokioinen p. 050 464
4394, satumaa4@luukku.com
* Wallaton Oy tuottaa kotihoitoa

p. 040 813 6380, www.wallaton.fi
jaana. lahteenkorva@w allaton.fi

YKSITYISET SIIVOUSPALVELUT
* Siivousapu ArjaMari Oy

Jussilankatu 20 30420 Forssa
Arja Ekqvist p. 050 447 2997, arja@arjamari.fi Mari
Yli-Jaakkola p. 050 447 3315, mari@arjamari.fi
* Haapalan siivous

Outi Lemström
Lammintie 2, 31300 Tammela
p. 050 3082 941, siivous@surffi.net
* Siivouspalvelu Forssan Ilona Oy Rautatienkatu 2,

30420 Forssa
p. 050 5958 704, mirja.jalonen@forssanilona.fi,
www.forssanilona.fi
* Hoivasydän Oy

Säästöpankinkatu 2 30100 Forssa, p. 050 502 2244
katarina. haapanen@hoivasydan.fi, suvi.ilvesranta@hoivasydan.fi
toimisto@hoivasydan.fi www.hoivasydan.fi
* Tmi LämminHoiva
Taija Lindholm
Kannistonkatu 22, 30300 Forssa
p. 040 589 8332, lamminhoiva@outlook.com
* Jamske Oy, Pispasaarenkatu 69, Forssa
p. 040 541 3353
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YKSITYISET ASUMISPALVELUT
* Dementiakeskus Sateenkaari Oy
Tarja Lohermaa
Särkeläntie 6, 30100 Forssa
p. (03) 4224 800, sateenkaari@surffi.net
*Hoivakoti Terve Pehtoori Oy
Tapolankuja 27 A, 31360 Minkiö
p. (03) 4246 3410, hoivakoti@wanhapehtoori.fi
www.wanhapehtoori.fi

* Kaarnakoti Oy
Särkeläntie 6, 2 krs, 31600 Jokioinen
p. 010 666 2080 tai p. 010 666 2083, hilkka@kaarnakoti.com tai
kaarnakoti@gmail.com www.kaarnakoti. com

* Vanhan Kutomon Hoivakoti Puuvilla Oy (Esperi)
Kutomonkuja 2 F 1, 30100 Forssa
Vastuuhenkilö p. 050-505 0111 www.hoivakotipumpuli.fi

* Lamminniemi-koti
Jänistie 1 Somero
Neuvonta p. ( 02)77990

TERVEYDENHUOLTO
Perusterveydenhuolto/terveyskeskus
Forssa
Ajanvaraus klo 8 - 16
- ryhmä 1 p. (03) 4191 2020
- ryhmä 2 p. (03) 4191 2046
- ryhmä 3 p. (03) 4191 2060
Oman ryhmäsi saat tietää kysymällä keskuksesta p. 03 41911
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Humppila

p. (03) 4191 2101
Jokioinen

p. (03) 4191 2121
Tammela

p. (03) 4191 2141
Ypäjä

p. (03) 4191 2151
Päivystys:
Osoite: Urheilukentänkatu 9, p. (03) 4191 2010
Arkisin klo 16 - 22 ja viikonloppuisin klo 9 - 21
Laboratorio/ näytteenotto:
Pääterveysasem an laboratorio, ajanvaraus omasta ryhmästä tai
terveysasemal ta.
Forssan sairaala

Erikoissairaanhoito:
Kiireellistä erikoissairaanhoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan
kaikkina vuorokaudenaikoina sairaalan ensiapupoliklinikalla
(Urheilukentänkatu 9). p.(03) 4191 3000 tai (03) 41911.
Kiireellistä erikoissairaanhoitoa tarvitsevat esim.
- monivammapotilaat, luunmurtumat, isommat haavat
- rintakipupotilaat, rytmihäiriöt, halvausoireiset ym. tarkkailua
vaativat potilaat
- vatsakipupotilaat
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OSAAMISKESKUS
Osaamiskeskus kehittää ja jakaa osaamista korkeatasoisten
vanhustenhuollon ja kuntoutuksen palvelujen turvaamiseksi
kaikkialla Forssan seudulla.
Osaamiskeskus tarjoaa neurologista, geriatrista, ortopedista ja
geropsykiatrista kuntoutusta ja vie näiden sekä
hyvinvointiteknologian ja saattohoidon osaamista suoraan koteihin,
asumispalveluyksiköihin ja sairaalaan.
Osaamiskeskuksen tiimit ovat:
- intensiivikuntoutus (aivohalvauksen tai leikkauksen jälkeinen
kuntoutus)
- hyvinvointiteknologia (apuvälineiden kartoitus, suunnittelu ja
käytön ohjauksen asiantuntija-apu)
- saattohoito (saattohoidon toteutuksen tukeminen tarvittaessa
sairaalan osastoilla, palvelukeskuksissa ja kotona)
Toimitilat:
Korkeavahan terveysasema, Linikkalankatu 2, 30100 Forssa
p. (03)41912601
Sosiaalityöntekijä Päivi Määttänen, p. (03) 4191 6053

A-klinikka
Päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia voi olla kaikenikäisillä
ihmisil lä . Niiden selvittelemiseksi henkilö itse tai hänen omaisensa
voi kääntyä A-klinikan puoleen. Käynnit A-klinikalla ovat asiakkaille
maksuttomia.
Osoite: Urheilukentänkatu 2, 30100 Forssa
Avoinna ma 8-16, ti-to 8-12, pe 8-14
p. (03) 4191 2410
Mielenterveyspalvelut
Mielenterveyden ongelmissa on parasta kääntyä ensin
terveyskeskuksen omalääkärin puoleen, joka voi aloittaa hoidon tai
ohjata eteenpäin Forssan sairaalan aikuispsykiatrian poliklinikalle.
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SEURAKUNNAT
*Toimintaa eläkeläisille joka kunnassa
Seurakunta järjestää kerhoja, retkiä, ryhmiä ja hartauksia
vaihtelevilla teemoilla.
Tarkista kerhojen ajankohdat ja muut tapahtumat kirkollisista
ilmoituksista torstain Forssan Lehdessä tai tiedustele suoraan
seurakunnasta!
*Valtakunnallinenpalveleva puhelin
Auttaa elämän ahdistavissa ja vaikeissa tilanteissa.
Niin vaikeaa asiaa ei ole ettet voisi puhua siitä palvelevassa
puhelimessa. Palveleva puhelin on tarkoitettu kaikille kaikissa
elämän tilanteissa.
Palvelevan Puhelimen numero on 01019-0071.
soittoajat: su-to klo 18-01
pe-la klo 18-03
Forssa
Käyntiosoite: Kartanonkatu 16
p. (03) - 41451
*Seurakuntatoimisto
Avoinna ma - pe klo 9 - 13.00 ja muulloin sopimuksen mukaan
p. (03)41451
*Diakoniatoimisto
Diakoniatyö tarjoaa hengellistä, henkistä, aineellista ja sosiaalista
tukea ja ohjausta erityisesti niille, jotka eivät muuten saa
riittävästi apua.
Ajanvaraus ja puhelinpäivystys ma - to klo 9 - 12,
vastaanotto ti ja to klo 9 - 12
Tarvittaessa myös kotikäyntejä. p. 050 370 6556
Diakoni Eeva Rouvinen
p. 050 337 3154
Diakonissa Anni Lautaporras p. 050 410 6642
Diakoni Satu Pöllänen
p. 050 308 6770
Diakonissa Arja Kujala
p. 040 643 1545 Koijärvi
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Seurakuntatalolla järjestetään eläkeläisruokailuja ma - pe
klo 11-13, hintaan 6,00 €.

Humppila
Käyntiosoite: Kisakuja 1
p. (03) 4377 700
*Kirkkoherranvirasto
Avoinna ma, ke, to klo 9-12
Diakoni Jaana Valtonen p. 050 331 0977
Jokioinen
Käynt iosoi t e: Koulutie 5, p. (03) 4240 100
*Kirkkoherranvirasto
Avoinna ma-pe klo 8.30-12
p. (03) 4240 100
*Diakoniatoimisto
Käynt iosoi t e: Koulutie 5, käynti Torikirppiksen puoleisesta päädystä
Avoinna sopimuksen mukaan.
Diakoni Elina Mettovaara p. 050 415 1775
Diakoniatyöntekijä Tuija Kujansuu p. 050 4151 777.
Tammela
Käyntiosoite: Tammelantie 29
p. 040 804 955
*Kirkkoherranvirasto
Avoinna ma-pe klo 9-13 ja muulloin sopimuksen mukaan
p. 040 804 955
Diakonissa Irene Alhanen
p. 040 804 9533
Ypäjä
Käyntiosoite: Papalintie 1 B 13
p. (02) 7673 108
*Kirkkoherranvirasto
Avoinna ma, ke, to klo 9-12
Diakonissa Terhi Hakala-Vappula p. 040 553 6362
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FORSSAN SEUDUN PALVELUKAMMARI RY
*Ystävänkammari
on vapaaehtoistyön keskus ja kotoinen kyläpaikka kaikenikäisille.
Voit poiketa sinne tapaamaan toisia ihmisiä, kahvittelemaan,
levähtämään hetkeksi tai kysyä sieltä lähimmäisapua. Apu voi olla
esim. ystävän seuraa, ulkoilu- tai saattaja-apua ja se on tarkoitettu
kaikille tarvitseville. Ystävänkammarin viikko-ohjelmasta löytyy
tietoa Seutu-Sanomien yhdistyspalstalta ja kirkollisista
ilmoituksista. Ystävänkammarilla kokoontuu myös erilaisten
järjestöjen ryhmiä.
Ystävänkammari on avoinna arkisin ma - pe klo 9 - 14
Toiminnanohjaaja Sari Junttila-Alho
Käyntiosoite: Hämeentie 5, 30100 Forssa, p. 050 5889644

*Kauppakassi
Työntekijä hakee asiakkaalle kauppatavarat ja toimittaa ne
asiakkaan luo. Palvelusta peritään 5 euron korvaus / kauppareissu.

*Aamukorva
on turvasoittopalvelu kodissaan yksin asuville vanhuksille.
Työntekijä soittaa sovittuun aikaan vanhuksille kysyäkseen yön ja
alkaneen päivän kuulumiset. Lisätietoja p. 050 5889644

* SPR-Ystävät
Yhteyshenkilö: Olli Salo p. 040 0847 621
olli.kssalo@gmail.com

KELA
Toimisto avoinna: ma - pe 9 -16.
Käyntiosoite: Rautatienkatu 11
Puhelinneuvonta eläke-etuuksissa 020 692 202 ja
sairastamiseen liittyvissä etuuksissa 020 692 204
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Yleisimpiä ikäihmisiä koskevia Kelan etuuksia 1. 1. 2019:
*Takuueläke

Takuueläke korottaa Suomessa asuvalle maksettavan
vähimmäiseläkkeen 775,25 euroon/kk.
Takuueläke voidaan maksaa, jos kaikki eläkkeet ennen verotusta
ovat yhteensä alle 768,59euroon/kk.
Takuueläkettä voi hakea puhelimitsekin numerosta 020 692202.
*Eläkkeensaajien hoitotuki

Eläkkeensaajien hoitotuen avulla Kela tukee pitkäaikaisesti sairaan
tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä
elämässä sekä korvaa myös osin sairaudesta tai vammaisuudesta
aiheutuvia erityiskustannuksia. Kela maksaa hoitotukea
kansaneläkelain ja kansaneläkeasetuksen perusteella. Hoitotukeen
eivät vaikuta eläkkeensaajan ja hänen perheensä tulot eikä
omaisuus. Hoitotuki on verotonta tuloa.
Hoitotukea haetaan erityisellä hakemuksella, jonka liitteeksi
tarvitaan lääkärinlausunto C.
Eläkkeensaajien hoitotukea maksetaan kolmea eri suuruusluokkaa
hakijan avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä
erityiskustannusten määrän perusteella.
- hoitotuki
70,52 €/kk
- korotettu hoitotuki 153,63 €/kk
- erityishoitotuki
324,85 €/kk
*Eläkkeensaajien asumistuki

Eläkkeensaajien asumistukea voivat hakea kaikki ne pienituloiset
65 vuotta täyttäneet henkilöt tai alle 65-vuotiaat eläkkeensaajat,
jotka asuvat pysyvästi Suomessa. Asumistukea voi saada sekä
vuokra- että omistusasuntoon. Asumistuen saamiseen ja määrään
vaikuttavat hakijan asumiskustannukset, perhesuhteet, vuositulo ja
omaisuus.
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*Veteraanien rintamalisä
Rintamalisää maksetaan Suomessa asuvalle miehelle tai naiselle,
jolla on rintamasotilastunnus tai naisille myönnetty
rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus tai veteraanitunnus.
Tunnuksia ei voi enää hakea.
Rintamalisän suuruus on 49,56 €/kuukaudessa. Sitä eivät vähennä
saajan tulot eikä omaisuus. Rintamalisä on verotonta tuloa.
Henkilöt, jotka saavat sekä kansaneläkettä että rintamalisää voivat
saada myös ylimääräistä rintamalisää, jonka määrä vaihtelee
kansaneläkkeen määrän mukaan.
Veteraanilisää, suuruus 102,47 €/kk, maksetaan niille
veteraaneille, jotka saavat ylimääräistä rintamalisää ja yhtä aikaa
KELAn korotettua tai erityishoitotukea. Veteraanilisää ei tarvitse
erikseen hakea, koska KELAlla on tiedot em. etuuksia saavista
henkilöistä.
*Lisäkorvaus suurista lääkekustannuksista
Asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen, jos lääkekustannusten
omavastuuosuudet ylittävät 572 € kalenterivuodessa. Silloin on
oikeus lisäkorvaukseen ja asiakas maksaa jokaisesta korvattavasta
lääkkeestä 2,50 € omavastuun.
Kela seuraa vuotuisen lisäkorvaukseen oikeuttavan omavastuurajan
täyttymistä apteekista saatujen tietojen perusteella. Kun raja on
ylittynyt, Kela lähettää asiakkaalle tästä tiedon, ja samalla hän saa
lisäkorvausoikeudesta erillisen ilmoituksen apteekissa
esitettäväksi. Säilytä Kelan lähettämä ilmoitus apteekkia varten!
Kun asioit apteekissa, esitä Kela-kortti ja Kelan lähettämä ilmoitus
apteekissa jokaisen reseptilääkeoston yhteydessä. Korvausta voi
hakea myös jälkikäteen kuitteja vastaan omalla
hakemuslomakkeella.
*Matkakorvaukset
Sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen
omavastuuosuus on 25 € yhteen suuntaan tehdyltä matkalta halvinta
mahdollista kulkuneuvoa käyttäen ja kun taksi on tilattu
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alueellisesta tilausnumerosta (0800 988 21). Jos taksi on tilattu
muusta numerosta, omavastuu on 50 € eikä omavastuuosuus kerrytä
vuotuista matkakattoa. Mikäli hakija on joutunut käyttämään
erityiskulkuneuvoa, on hakemukseen liitettävä lääkärin tai
hoitopaikan todistus tämän kulkuneuvon tarpeellisuudesta tai oma
selvitys esim. poikkeuksellisista liikenneolosuhteista.
Matkojen vuotuinen omavastuuosuus on 300 €. Se kertyy sekä
matkojen omavastuuosuuksista että niitä pienemmistä
kertakustannuksista, jos niiden kuitit on toimitettu Kelaan kuuden
kuukauden kuluessa matkan maksamisesta. Kela seuraa vuotuisen
omavastuuosuuden täyttymistä ja lähettää sen täytyttyä asiakkaalle
matkakattokortin.
Mikäli on oikeus Kelan korvaukseen taksimatkoista, korvauksen saa
suoraan taksissa tilaamalla taksin p. 0800 988 21.

ALKUOMAVASTUU JA SEN TÄYTTYMINEN
Lääkekorvausta maksetaan vasta sen jälkeen, kun asiakkaan
alkuomavastuu on täyttynyt. Näin ollen asiakas maksaa
lääkekorvausjärjestelmään kuuluvat lääkemääräyksellä ostetut
valmisteet kokonaan itse alkuomavastuun täyttymiseen asti.
Alkuomavastuu on kalenterivuosikohtainen ja sen määrä on 50
euroa vuonna 2018.

ASIAKASMAKSUKATTO
Kalenterivuoden aikana asiakkaalle kertyville tietyille sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuille on säädetty yläraja. Kun
asiakasmaksuja on kalenterivuoden aikana kertynyt 683 € (v. 2018),
ovat maksukaton piiriin kuuluvat palvelut sen jälkeen loppuvuoden
ajan maksuttomia.
Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin
ylläpitomaksu, joka on 21,30 €/vrk.
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Maksukaton piiriin kuuluvat seuraavat maksut:
- terveyskeskuksen lääkärissä käynti
- terveyskeskuksen päivystysmaksu
- poliklinikkakäynti
- päiväkirurginen hoito
- sarjassa annettu hoito
- yksilökohtainen fysioterapia
- yö- ja päivähoito sairaalassa tai sosiaalihuollon laitoksessa
- kuntoutushoito
- lyhytaikaisen laitoshoidon maksu
Asiakkaan tulee itse huolehtia maksujen seurannasta ja säilyttää
kuitit maksetuista laskuista. Helpoiten seuranta sujuu, kun
asiakasmaksut merkitään asiakasmaksukorttiin.
Asiakasmaksukortteja saa terveysasemilta, sairaalasta ja
vanhainkodeista. Maksukaton täytyttyä asiakkaan tulee hakea
vapaakorttia siitä yksiköstä, jossa annetun hoidon aikana
maksukatto on täyttynyt. Vapaakorttia näyttämällä asiakas voi
jatkossa osoittaa oikeutensa maksuttomaan hoitoon muissa
yksiköissä.

POTILAS- JA SOSIAALIASIAMIES
Potilasasiamies;
Tiedottaa potilaan oikeuksista, avustaa potilasta
potilasvahinkoilmoituksen tai hoitoon ja kohteluun liittyvän
muistutuksen tekemisessä ja toimii potilaiden oikeuksien
edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
Sosiaaliasiamies;
Avustaa sosiaalihuollon (koskee sekä kaupungin että yksityistä
sosiaalipalvelua) asiakasta muistutuksen tekemisessä, jos asiakas
on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun.
Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa antava, hän ei tee päätöksiä
eikä myönnä avustuksia.
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FSHKY: n potilasasiamiehenä toimii
Sosiaalityöntekijä Päivi Määttänen
Ajanvaraus: ma, ti ja ke klo 10 - 11
p. (03) 4191 6053
Käyntiosoite; Pääterveysasema Urheilukentänkatu 2, 30100
Forssa.
Sosiaaliasiamiehenä toimii Satu Loippo p. 050 5996 413
Puhelinaika: ma klo 12-15, ti, ke ja to klo 9-12

EDUNVALVOJA
Henkilölle, joka ei pysty itse hoitamaan taloudellisia asioitaan
voidaan nimetä edunvalvoja. Syitä edunvalvojan nimeämisen
tarpeeseen saattavat olla mm. asianomaisen vaikea sairaus tai
korkea ikä, jotka voivat heikentää hänen mahdollisuuksiaan itse
hoitaa asioitaan tai valvoa etujaan. Edunvalvojana voi toimia
yksityishenkilö tai yleinen edunvalvoja.
Edunvalvojan määrää maistraatti tai käräjäoikeus. Hakemuksen
edunvalvojan määräämiseksi voi tehdä asianomainen itse, hänen
läheisensä tai viranomainen. Maistraatti neuvoo ja opastaa
menettelytavoissa.
Yhteystiedot :
Forssan yleinen edunvalvonta
Kartanonkatu 10 A (3. krs), 30100 Forssa, p. 029 565 2210
Hämeenlinnan maistraatti, Birger Jaarlin katu 13, PL 64, 13101
Hämeenlinna, p. 029 553 9361

KOTITALOUSTYÖN VEROVÄHENNYS
Kotitalousvähennyksen saa henkilö, joka maksaa asunnossaan
tehdystä tavanomaisesta kotitalous- tai hoiva- ja hoitotyöstä tai
asuntonsa kunnossapidosta taikka perusparannuksesta palkkaa tai
työkorvausta. Vähennystä voi saada myös tieto- ja
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viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus-, kunnossapito- ja
opastustyöstä.
Tavanomaista kotitaloustyötä on esimerkiksi ruuanlaitto, siivous,
pyykinpesu, silitys ja muu vaatehuolto ja kaupassakäynti.
Vähennykseen oikeuttaa myös piha-alueen ja puutarhan hoito kuten
nurmikon ja pensaiden leikkaus, piha-alueen auraus sekä muu
pihan puhtaanapito. Hoito- ja hoivatyö voi olla esim. syöttämistä,
pukemista, pesemistä ja ulkoilussa auttamista.
•

Perusparannus- ja kunnossapitotyötä ovat esimerkiksi keittiön,
kylpyhuoneen ja muiden huoneiden sekä sauna- ja kellaritilojen
remontti mukaan lukien sähkö- ja putkityöt. Myös rakennusten
ulkokunnostus kuten maalaus, pihapiirin kunnostus ja öljysäiliön
asennus oikeuttavat vähennykseen.
Vuonna 2018 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2400 €.
Vähentää saa 45% arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Palkasta
saa vähentää 15% ja palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.
Omavastuu on 100 euroa. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen
ja sen voi saada puolisoista kumpikin erikseen. Myös omaiset voivat
ostaa vanhemmilleen, isovanhemmilleen tai appivanhemmilleen em.
palveluita ja saada omassa verotuksessaan kotitalousvähennyksen
Lisätietoja kotitalousvähennyksestä saa p. 020 612 000 (vaihde)
Käyntiosoite:
Sisä-Suomen verotoimista, Hämeenlinnan toimipiste
Lukiokatu 26, Hämeenlinna, avoinna ma-pe 9-15

.
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LOUNAKIRJASTOJEN PALVELUT
Forssa
Käyntiosoite: Wahreninkatu 4, p. (03) 4141 5405
Kirjasto avoinna;
ma - to klo 11 - 19,
pe ja arkipyhien aatot 11 - 17
la 10 - 14
Humppila
Käyntiosoite: lisakinkuja 3, p. 044 7064444
Kirjasto avoinna:
ma ja ke klo 12-19,
ti ja to 12-17
pe 12-16
Jokioinen
Käyntiosoite: Keskuskatu 27, p. (03) 4182 7420
Kirjasto avoinna: ma-to klo 11-19
pe 11-17
Tammela
Käyntiosoite: Kirkkoahteentie 1, p. (03) 4120 451
Kirjasto avoinna:
ma-to klo 12-19
pe 12-17
Ypäjä
Käyntiosoite: Hossintie 2, p. (02) 7626 5269
Kirjasto avoinna:

ma, ti, to klo 13-19
ke, pe klo 13-16

Kirjastossa on mm. isotekstisiä kirjoja, 2 suurentavaa lamppua ja
äänikirjoja. Kirjastossa järjestetään erilaisia tapahtumia, joista
tiedotetaan tapahtumakalenterissa.
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LIIKUNTAPALVELUT
Ikäihmisille järjestetään erilaisia liikuntaryhmiä. Kuntien ja
järjestöjen järjestämistä liikuntaryhmistä löytyy tarkempaa
tietoa erityisryhmien ja seniorien liikuntatarjontaa
kalenterista, jota kaupunki julkaisee,
Forssa
Forssalaiset 70-vuotta täyttäneet pääsevät Viihdeuimala
Vesihelmeen kerran viikossa 2 eurolla.
Lisätietoja ryhmistä www.forssa.fi/liikuntaryhmät,
liikuntatarjonnasta www.forssa.fi/liikuntatarjonta tai
puhelimitse liikuntasihteeri Pauliina Jolanki p. (03) 4141 5645
ja erityisliikunnanohjaaja Sirpa Polo p. (03) 4141 5646.
Tarvittaessa on mahdollista saada henkilökohtaista
liikuntaneuvontaa. Liikuntaneuvontaan voi varata ajan oman
kunnan terveysasemalta tai Forssassa myös ti klo 11.-11.30
erityisliikunanohjaaja Sirpa Pololta p. 040 523 8310.

YHDISTYKSIÄ
Useimpien yhdistysten toiminnasta ilmoitetaaan
Seutu-Sanomien seurapalstalla
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* Forssan seudun Astma- ja Allergiayhdistys ry
pj. Tuula Tuura, p. 050 308 9632
Toimisto; Vapaudenkatu 5 B 16, avoinna ma ja to klo 10-18
ToiminnanjohtajaArmi Huttunen p. (03) 422 6480
Allergianeuvonta: Raija Kivistö p. 044 331 1224

* Forssan seudun diabeetikot ry
pj. Ismo Varis, Mäntyrinteentie 2,30420 Forssa
gsm. 040 540 3064
* Forssan seudun hengitysyhdistys
pj. Sirkka-Liisa llvonen, p. 040 773 9816
* Forssan seudun invalidit ry
p. (03) 435 1221, pj. Raili Virtaranta
p. (03) 435 2689, gsm. 050 531 5475
* Forssan seudun kehitysvammaisten tuki ry
pj. Taina Saarinen, p. 050 336 9115
* Forssan Seudun Mielenterveysseura ry
Yhdistyksen toimitila: Rautatienkatu 12
Vapaaehtoistyön koordinaattori Ilari Kokko p. 050 465 1152
Järjestöassistentti Eeva Hannula p. 050 465 2768
* Forssan seudun MS-kerho
Kerhonohjaaja Paula Sarkula, p. 050 563 9660
*Forssan Seudun Muisti ry
p. 040 591 8800
yhdistys@forssanseudunmuisti.fi
pj. Kirsi Uusimäki
*Forssan seudun näkövammaiset ry
pj. Sinikka Huusela, p. 040 769 8909
varapj. Leila Miettinen, p. (03) 422 6943
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*Lounais-Hämeen omaishoitajat ja läheiset ry
Lindvallinkatu 2, 30100 Forssa, p. (03) 433 4447 /tmsto
toiminnanjohtaja Tuula Forsblom, p. 050 918 9344

* Forssan seudun Reuma-Tules ry.
pj. Jukka Mansikkaniemi gsm. 040 021 5673

*Forssan seudun sydänyhdistys ry
pj. Jukka Okslahti p. (03) 435 4090 gsm. 0400 879 315
*Kanta-Hämeen afasia- ja aivohalvausyhdistys ry
Forssan aluekerhon yhteyshenkilö Tuula Rantala,
p. (03) 4191 2760 tai 040 588 8238
Kanta-Hämeen llco ry (avanneleikattujen yhdistys)
pj. Anne Salmi, p. 050 591 3483 (työ) 040 762 8637 (oma)
*Forssan seudun kuulo ry
Yhteyshenkilö: Jouko Nygren p. 044 257 2241
*Lounais-Hämeen Parkinson-kerho
Yhteyshenkilö: Jaakko Ylinen, p. 0400 481 588
*Lounais-Suomen Syöpäyhdistys
Forssan seudun paikallisosasto
Pj. Kaisa Salminen p.050 569 1271, www.solukko.net
Veratistuen puhelinpäivystys ma-pe klo 10-18, p. 050 5777 338
*Mielenterveysyhdistys Mielikki ry
Vapaudenkatu 5 A 5, 30100 Forssa
puh. toimisto 050-3631 775
toiminnanohjaaja 050-5699 899
www.mielenterveysyhdistysmielikki.com
Olemme myös facebookissa.
Ovet auki arkisin 11-15, lauantaisin
12-14 ja sunnuntaisin 15-17. Lisäksi meillä on liki 20 eril aist a
vertaist oi mintaryhmää.
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SOTAINVALIDIEN JA -VET ERAANIEN AVUSTAJATOIMINTA
Avustajatoiminnan piiriin kuuluvat sotainvalidit ja sotaveteraanit,
jotka ovat jossakin veteraani- tai sotainvalidiliittojen yhdistyksessä
jäseninä. Jäsenten aviopuolisoilla tai leskillä on myös mahdollisuus
avustajapalveluun. Toiminnan tavoitteena on tukea asumista
omassa kodissa ja osaltaan varmistaa elämänlaatua.
Avustajan työtehtäviä voi olla:
- kodinhoitoon liittyvät tehtävät; siivous, ruuanvalmistus,
pyykinpesu jne.
- pienimuotoiset piha- ja ulkotyöt
- ulkoilussa ja liikkumisessa avustaminen
- asiointiapua; kauppa, apteekki jne.
- sosiaalinen vuorovaikutus ja henkinen tuki
Avustajatoiminnan tarkoituksena ei ole korvata kunnan kotihoitoa,
vaan täydentää sitä. Avustajilla ei ole hoitoalan koulutusta,
eivätkä he tee hoitotyötä. Työstä peritään kohtuullinen
asiakasmaksu. Tiedustelut avustajatoiminnasta alueohjaaja Mervi
Riikoselta p. 0400 218 577

RINTAMAVET ERAANIKUNTOUTUS
Kuntoutukseen voivat anoa rintamasotilastunnuksen,
rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaavat
veteraanit, joilla ei ole sotainvaliditeettiä. Kuntoutukseen haetaan
terveyskeskuksen kautta. Hakemuksia otetaan vastaan
ympärivuotisesti.
Kuntoutusvaihtoehdot:
- Laitoskuntoutus: 10-14 vrk: n kuntoutusjakso Valtionkonttorin
hyväksymissä kuntoutuslaitoksissa.
- Avokuntoutus: 15 kerran fysioterapiasarja paikallisissa
fysikaalisissa hoitolaitoksissa tai veteraanin kotona.
- Päiväkuntoutus: 10 päiväkuntoutuskertaa Lamminniemi-kodissa.
Lisätietoja antaa ja hakemusten teossa auttaa
sosiaalityöntekijä Päivi Määttänen p. (03) 4191 6053
Osoite: Osaamiskeskus, Linikkalankatu 2
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KOTIOLOSUHTEET TURVALLISIKSI
· Pidä ulko-ovi lukittuna päivälläkin, avaa se vasta kun tunnistat
tulijan. Varmuusketju ja ovisilmä tuovat turvallisuutta.
· Pidä puhelimen lähellä tärkeät numerot: lähiomaiset,
hätänumero, talonmies/isännöitsijä.
· Ota lääkkeesi ohjeen mukaan.
· Uiku mieluummin valoisaan aikaan, pimeällä käytä heijastinta.
· Älä käytä lattialla pieniä mattoja.
· Laita kylpyhuoneen lattialle liukuestematot.
· Polta harkiten kynttilöitä ja avotulta.
· Tarkista, että palohälyttimessäsi on toimiva patteri.
· Katkaise aina television virta kokonaan.
· Katkaise kodinkoneiden virta heti käytön jälkeen.
· Hanki ainakin sammutuspeite, mielellään myös jauhesammutin
ja opettele nHden käyttö.
· Älä säHytä isoja rahasummia kotona.
· Varmista, että rahankerääjillä on virallinen lupa.
· Voit kieltää puhelimitse tapahtuvat mwntiin, markkinatutkimukseen sekä hyväntekeväiswteen liittyvät soitot
ilmoittamalla sHtä numeroon 0600 13404 tai 0600 93404.
Katsothan välillä myös naapurisi vointia.
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