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Kotihoito 

Kokemäen kaupunki on vanhusvoittoinen ja tämän johdosta kotihoidon palveluiden painopiste on 
ikäihmisten palveluiden järjestämisessä. Myös vammaiset, pitkäaikaissairaat ja lapsiperheet voivat 
saada palveluita. 

Kokemäen kotihoidossa toimii 4 tiimiä: Kauvatsa, Salavatalot, pohjoinen ja etelä. 
Kotihoitoa voi tarvittaessa saada päivittäin klo 7.00 - 21.30 välisenä aikana. 
 
Kotihoito on hoiva- ja huolenpitotyötä asiakkaan kotona. Kotihoidon hoitajien ensisijaisena tehtävänä 
on huolehtia asiakkaan arjessa selviytymisestä ja perushoidosta. Palvelumuotoja ovat mm. 
avustaminen ruokailussa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, lääkehuollossa, sairaanhoidollisissa 
toimenpiteissä (kuten haavanhoito) kuntoutumisessa, liikkumisessa, asioinnissa ja mahdollisuuksien 
mukaan ulkoilussa.  
 
Asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja tukevan kotihoidon palvelujen tavoitteena on turvata 
asiakkaan selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään. Kotona asumista tukevat kotihoidon lisäksi 
tukipalvelut esim. ateria-, kylvetys-, pyykki- ja turvapuhelinpalvelut. Tarvittaessa kotihoidon työntekijät 
ohjaavat asiakkaita ja omaisia muiden palvelutuottajien ja järjestöjen piiriin. 

Lapsiperheet voivat saada kotihoitoa tilapäisesti silloin, kun perheessä on kriisitilanne tai muu tuen ja 
avun tarve. Perheessä työskennellessään hoitajan ensisijaisena tehtävänä on turvata lasten hoito ja 
hyvinvointi. 
  
 
ASIAKASMAKSUT 
 
Säännöllisesti kotona annettavasta palvelusta peritään asiakasmaksu, mikä määräytyy asiakkaan / 
asiakasperheen bruttotulojen, perhekoon sekä palvelujen määrän mukaan. Säännöllisestä 
kotihoidosta on kyse silloin, kun kotihoidon ja/tai kotisairaanhoidon työtekijä käy asiakkaan luona 
vähintään kerran viikossa.  
  
Säännöllisen kotihoidon uusi maksutaulukko 1.4.2018 alkaen  
 

Perheen koko/ 

Tulorajat 

Tunteja viikossa 

Hlö € / kk  alle 1 h vko 1 – 3 h vko 3 – 5 h vko 5 – 8 h vko yli 8 h vko 

1 576,00 18 % 22 % 27 % 32 % 35 % 

2 1063,00 16 % 18 % 19 % 20 % 22 % 

3 1667,00 14 % 15 % 16 % 17 % 18 % 

4 2062,00 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 

5 2496,00 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 

6 2866,00 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 

 
Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja  
maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä jokaisesta seuraavasta henkilöstä.  
 

Tilapäisestä kotihoidosta peritään 1.4.2018 alkaen 12 €/käynti, jos käyntejä 1/vrk ja 20 e/vrk, jos 
käyntejä 2 tai enemmän. 
 

Lisätietoja antaa vs. avopalvelupäällikkö Kaarina Kivenmaa, puh. 040 488 6229 

http://www.kokemaki.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/tukipalvelut/


Tukipalvelut 

Tukipalveluiden tavoitteena on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä sekä 
turvata asiakkaan kotona selviytyminen. Näitä palveluita voi saada yksittäin tai useampia 
sekä ilman säännöllisiä kotihoidon käyntejä kotiin. 

Ateriapalvelut 
Asiakkaat, jotka eivät itse kykene huolehtimaan ruoanlaitostaan, voivat saada yhden aterian 
päivää kohden kotiin kuljetettuna. Ateriapalvelun tuottaa Kokemäen ruokahuolto. 

Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta 
Päivätoiminta on suunnattu kotona asuville ikäihmisille. Toiminnan tarkoituksena on tukea 
omatoimisuutta ja toimintakykyä. Päivätoimintaa järjestetään Palvelukeskus Henrikinhovissa. 
Ryhmiä on neljä, jotka toimivat maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. 
  
Kylvetyspalvelu 
Kylvetyspalvelua voidaan myöntää mm. asiakkaalle, jonka toimintakyky on alentunut niin, että 
hän tarvitsee peseytymisessä toisen henkilön apua tai hänellä ei ole asunnossaan 
peseytymistiloja. Kylvetyspalvelu järjestetään Henrikinhovissa ja Kauvatsan vanhustentaloilla. 

Pyykkipalvelu 
Pyykkipalvelu on tarkoitettu asiakkaille, joiden pyykinpesu- ja kuivausmahdollisuudet kotona 
ovat hyvin rajalliset. Palvelu tapahtuu Henrikinhovissa sekä Kauvatsan vanhustentaloilla. 
 
Turvapuhelinpalvelu 
Turvapuhelimella pyritään varmistamaan ympärivuorokautinen avun saaminen erilaisissa 
kiireellistä apua vaativissa tilanteissa. Turvapuhelimen vuokraamisesta saa tietoa 
sosiaaliohjaajalta.  
 
Kauppapalvelu 
Kauppapalvelu järjestetään Kokemäen alueella, paitsi ei Kauvatsalla asuville asiakkaille. 
Kauppapalvelu toteutetaan K-Supermarketin kanssa yhteistyössä. 

Palveluseteli 
Kokemäellä palveluseteliä voidaan käyttää mm. siivoukseen. Palveluseteli on henkilökoh-
tainen ja sitä myönnetään asiakkaan tulojen, yksilöllisen palvelutarpeen ja toimintakyvyn 
perusteella, kuitenkin määrärahojen puitteissa.   
 
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 
Sosiaalihuoltolain (SHL) mukainen kuljetuspalvelu on kunnan harkinnanvarainen ja 
määrärahasidonnainen etuus. SHL:n mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiakkaan 
omatoimisuuden tukemiseen ja päivittäisasioiden hoitamiseen. Etuus on tarkoitettu sellaisille 
vanhuksille tai vammaisille, joilla on liikkumisvaikeuksia, mutta jotka eivät kuitenkaan ole 
oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun. 
  

Sotainvalidien tukipalvelut 
Vähintään 10 %:n sotainvalideille (1.1.2017 alk.) järjestetään tukipalveluna ateria-, siivous- ja 
kylvetys- sekä vaatehuoltopalveluita Tukipalveluna voidaan korvata myös erilaisia pihatöitä. 
Palveluiden tulee kohdistua sotainvalidin vakituiseen asuntoon ja sen pihapiiriin. 
Sotainvalideille myönnettävät lounassetelit voi noutaa Palvelukeskus Henrikinhovin 
palvelusihteeriltä. 

       



      

ASIAKASMAKSUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja sekä hakemuslomakkeita tukipalveluista voi tiedustella 
sosiaaliohjaaja Tarja Mäntyniemeltä, puh. 040 488 6295, 

Palvelukeskus Henrikinhovi, Iltarusko 1, 32800 Kokemäki. 
 

TUKIPALVELU Hinta  
1.4.2018 alk. 

Ateriapalvelu 

kotiin kuljetettu ateria, €/lounas 

  
8,00 

Turvapuhelinpalvelu 

Turvapuhelin (gsm-liittymä), €/kk (sisältää hälytysten 
vastaanoton ja auttamispäivystyksen) 
Turvapuh. hälytykseen liittyvä avustuskäynti, €/krt 
 
Turvapuhelimen muista lisälaitteista peritään 
asiakasmaksu palveluntuottajan hinnaston mukaan. 

  
 

40,00 
25,00 

 

Kylvetyspalvelu 

Kylvetys avustajalla, €/krt 
Kylvetys avustajalla sekä kuljetus, €/krt 

  
10,00 

18,00 

Pyykkipalvelu, €/koneellinen 10,00 

Kauppapalvelu, €/krt 5,00 

Päivätoiminta, €/krt (sisältää lounaan ja päiväkahvin) 
kuljetus päivätoimintaan, €/pv 

12,00 

8,00 

Asioimiskuljetus, €/suunta 

(SHL:n mukaisena yhteis- tai yksilökuljetuksena)              
enintään 12 km  
               12-25 km 

               25 km tai yli 

   
 

5,20 

7,50 

9,50 

Sotainvalideille myönnetyt etuudet 
Lounassetelit, €/seteli 
Pyykkipalvelu, €/kk 

Pihatyö, €/vuosi 
Lumityöt, €/vuosi 
Siivouspalveluseteli, myönnetään 5 h/kk 
Kuljetuspalvelu, 8 yhdensuuntaista matkaa/kk 

  
10,40 

45,00 

400,00 

250,00 
 


