Kotihoitokeskus
Kotihoidon ja Kotisairaanhoidon palvelukeskus
Tietotalo, Valtakatu 27-29, 2-kerros,
94100 Kemi

Kemin Kotihoito
Palvelut ja yhteystiedot
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PALVELUN TARPEEN ARVIOINTI MÄÄRÄAJASSA
Kunta / Kaupunki myöntää sosiaalipalveluja yksilöllisen palveluntarpeen
arvioinnin perusteella. Arviointi perustuu asiakkaan omaan näkemykseen
sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon.
Kiireellisissä tapauksissa palveluiden tarve on aina arvioitava
välittömästi.
Kiireettömissä tapauksissa kaikilla 75-vuotta täyttäneillä on oikeus päästä
sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin määräajassa. Sama oikeus on myös
vammaisetuuksista annetun lain 9 § mukaista eläkettä saavan tai ylintä
hoitotukea saavilla henkilöillä. Palveluntarpeen arviointi on tehtävä kiireettömissä tapauksissa 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta kuntaan.
Palvelutarpeen arviointi määräajassa koskee henkilöitä, jotka eivät vielä
ole sosiaalipalvelujen piirissä sekä henkilöitä, jotka ovat palvelujen
piirissä, mutta joiden palveluiden tarve on muuttunut.
Mitä palvelujen arvionti koskee?
Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi koskee
• sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, kuten koti- ja asumispalveluja
• omaishoidontukea
• laitoshoitoa
• sosiaalihuollon erityislakien mukaisia palveluja kuten
vammaispalveluja, päihdehuollon palveluja ja
toimeentulotukea
Kunnan viranomainen tekee päätöksen kunnan antamista sosiaalipalveluista.
Palveluntarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalle on annettava hänen
niin halutessaan kirjallinen päätös palvelujen antamisesta tai epäämisestä. Asiakas voi hakea päätökseen muutosta.
Palvelutarpeen arviointi on maksutonta.
Kotihoidossa avopalvelunohjaajat tekevät palvelutarpeen arviointeja.
Lisätietoja
http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/ikaihmiset/palvelut_ja_etuudet
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KEMIN KOTIHOITOKESKUS tuottaa kotihoitoa,
johon sisältyvät kotisairaanhoito ja kotihoito. Kotisairaanhoito on perusterveydenhuollon alaisuudessa olevaa ja terveyskeskuksen valvomaa toimintaa, kotihoito
taas on sosiaalihuollon toimintaa - vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueella.
Kotisairaanhoidon ja kotihoidon tehtävänä on turvata päivittäisissä toiminnoissaan
paljon apua tarvitsevien vanhusten, toipilaiden, pitkäaikaissairaiden ja yli 18vuotiaiden vammaisten hoidon ja palvelut niin, että eläminen kotona on mahdollista
myös terveyden ja toimintakyvyn heikentyessä.
Kotihoidon toimintaa toteutetaan ma-su kello 7-22. Kotisairaanhoitoa tuotetaan
arkipäivisin kello 7-16. Asiakkaaksi tullaan tarpeen arvioinnin kautta, jonka suorittaa
avopalvelunohjaaja ja/tai sairaanhoitaja.

KOTIHOIDON ARVIOINTIKÄYNTI
• Sovitaan kotihoidon avopalvelunohjaajan kanssa
• Asiakkaan tarve ja kokonaistilanne arvioidaan yhdessä asiakkaan,
hänen omaisensa tai läheisensä kanssa, yleensä asiakkaan kotona
• Asiakkaaksi pääsyn / arvioinnin apuna käytetään Rava- mittaria ja /
tai RAI- Screener- arviointia
• Sisältyy palveluohjaus sosiaali- ja terveysdenhuollon palveluista,
etuuksista sekä yksityisistä palveluista

YHTEYSTIEDOT
Kotihoitokeskus, Valtakatu 27-29, 2-kerros, 94100 Kemi

Eteläinen alue (= E)
Avopalvelunohjaaja p. 016 - 259 537

puhelinaika arkisin kello 8-11

Kotisairaanhoidon yhteystiedot:
E1 Keskusta / Sauvosaari, Kauppakadusta etelään lukuun ottamatta Pruntsia (Kauppakatu 26-28)

016 - 259 651

E2 Peurasaari, Haukkari, Järppi, Nälli, Hepola, Rytikari, Ajos,
Marostenmäki

016 - 259 621

E3 Syväkangas, Takajärvi, Oklaholma, Siikakangas, Ritikka, Kittilänjärvi, Tervaharju

016 - 259 803
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Pohjoinen alue (= P)
Avopalvelunohjaaja p. 016 - 259 538 puhelinaika arkisin kello 8-11
Kotisairaanhoidon yhteystiedot:
P1 Keskusta Kauppakadusta pohjoiseen sekä Pruntsi (Kauppakatu 26-28), Lukkarilankadun eteläpuoli

016 - 259 651

P2 Ruutinranta Lukkarilankadusta pohjoiseen -junanrataan saakka.
Sotisaari ja Pajusaari, Kuivanuoro, Koivuharju, Juntto, Mäntylä,
Tapaninkatu, Kivikko

016 - 259 621

P3 Pohjoinen alue (mäntylän) rautatiestä pohjoiseen: Marttala,
Karihaara, Paattio, Vainio, Lautiosaari, Ristikangas, Kivikangas,
Nauska

016 - 259 803

Muistihoitaja p. 040- 5013833
- soittoaika ja ajanvaraus maanantaisin kello 11-15
Muistikoordinaattori p. 0400-690 261
- tavattavissa maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin ajanvarauksella
Haavanhoitaja p. 050 - 410 9371
- haavavastaanotto ajanvarauksella tiistaisin ja perjantaisin
Sotainvalidien palveluiden järjestäminen sekä ostopalveluiden
palveluasumisen hoitokokoukset:
Avopalvelunohjaaja p. 016 - 259 552 arkisin klo 8-11,
Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi
- Parhaiten tavattavissa parittomilla viikoilla

Hoitolaskutus, toimistosihteeri p. 016 - 259 541
Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi
Kotihoidon palvelu/käynnit voivat olla säännöllistä tai tilapäistä palvelua:

SÄÄNNÖLLINEN HOITO / PALVELU
Säännöllinen hoito on vähintään kerran viikossa tapahtuvaa hoitoa /
käyntiä. Säännöllisestä hoidosta peritään kotihoidon maksutaulukon
mukaan kuukausimaksu.
Säännöllinen kotihoito voi olla kunnan itsensä tuottamaa tai palvelusetelillä tuotettua. Kotihoidon avopalvelunohjaaja myöntää kaupungin
kotihoidon palvelut tai mahdollisen palvelusetelivaihtoehdon (alle 20 t /
kk palvelut). Kotisairaanhoidon palvelut ovat tuotettu ainoastaan
kaupungin omana toimintana. Mikäli asiakas tarvitsee sekä kotihoitoa
että kotisairaanhoitoa, palveluseteli ei ole käytössä.
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SÄÄNNÖLLINEN HOITO, HUOMIOITAVAT TULOT:
Bruttotulot kuukaudessa (bruttotulo = tulo ennen veroja):
Ansiotulot, eläketulot, eläkkeensaajan hoitotuki
(Kela), vuokratulot, korkotulot, syytinki, verovapaat korvaukset,
metsätuotto, pääomatulot, ylimääräinen rintamalisä, omaishoidontuki, josta vain kaupungin maksama rahallinen tuki huomioidaan.
Tuloina ei huomioida mm.:
asumistukea, tavallista rintamalisää, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
jne.
Maksuja määriteltäessä huomioitavat/ei huomioitavat tulot on
määritelty kokonaisuudessaan Asetus sos- ja terv.huollon asiakasmaksuista
3.8.92, 6 Luku, 27§ (Laki 734/92 )

SÄÄNNÖLLISEN HOIDON MAKSUTAULUKKO
Perheen
koko/
henkilömäärä

Tuloraja, jonka
ylittävältä osalta
maksu lasketaan
€

Maksuprosentti tulorajan ylittävältä tulon osalta:
ML 1
ML 2
ML 3
ML 4
ML 5
Alle
10 t / kk 11-20 t /kk 21-30 t /kk 36-50 t /kk yli 50 t /kk

1

563

5,0

13

20

27

35

2

1039

5

10

14

17

22

3

1628

5

10

12

15

18

Säännöllisen kotihoidon maksuun vaikuttaa asiakkaan/perheen bruttotulot ja palvelun määrä (aika ja käynnit), jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistetaan palvelun
tarpeen ja määrän muuttuessa.

TILAPÄINEN PALVELU / KÄYNTI
Tilapäisen palvelun maksu peritään, mikäli palvelu ei toistu säännöllisesti vähintään kerran viikossa / kuukausi. Tilapäinen palvelu / hoito
voi olla kaupungin kotihoidon ja/tai kotisairaanhoidon tuottamaa. Mikäli
henkilö saa säännöllistä palvelua / kotihoitoa (= kuukausimaksu), myös
kotisairaanhoidon mahdolliset tilapäiset tai säännölliset käynnit sisältyvät
samaan tuntikehykseen / kuukausimaksuun. Kotihoidon ja kotisairaanhoidon säännölliset käynnit kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.
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Kotisairaanhoidon lääkärin suorittamasta kotikäynnistä ei peritä kotihoidon kuukausimaksuasiakkaalta erillistä maksua. Mahdollisista lääkärinlausunnoista laskutetaan kuitenkin erikseen erillisen maksuasetuksen ja
asiakasmaksulain mukaan.
Tilapäisen palvelun käyntimaksut
Tilapäinen hoitajan käynti 9,30 € / käynti.
Lääkärin kotikäynti
14,70 € / käynti.

KOTIHOIDON TUKIPALVELUT
Kotihoidon saunapalvelu, toimii keskiviikkoisin Keskustan
talolla.

palvelu-

Palvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on kotonaan puutteelliset pesutilat tai tarvetta avustajaan. Saunapalvelupäivä suunnitellaan / ajat
sovitaan etukäteen pesuavun ja pesutilan sekä kuljetusten sujuvuuden
vuoksi kotihoidon avopalvelunohjaajan kanssa. Kuljetus ei sisälly hintaan
Saunapalvelun hinta
10 € / kerta

Sisältää saunan, avustamisen, kahvin ja pullan

14 € / kerta

Sisältää saunan, avustamisen, lounaan

Turvapuhelin - laiteasioissa tehdään yhteistyötä Esperin kanssa.
Asiakas voi vuokrata tarvitsemansa turvapuhelimen sekä mahdolliset
lisälaitteet joko itse tai kotihoidon avustuksella Esperiltä.
Mikäli asiakas tarvitsee turvapuhelinhälytyksiin avustuskäyntejä
kotihoidosta, ne sovitaan kotihoidon avopalvelunohjaajan kanssa aina
tapauskohtaisesti ennakkoon.
Kotihoidon turvapuhelinhälytyskäyntien hinnat
Arkisin kello 7-22

10 € / käynti

La- Su / Arkipyhät kello 7-22

15 € / käynti

Yö kello 22 - 7

20 € / käynti
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MUUT PALVELUT
Kuntoutusosasto / apuvälinearviointi
Valtakatu 19, 94100 Kemi
p. 016 - 259 742
Päiväsairaala
Sauvosaarenkatu 24, 94100 Kemi

p. 016 - 259 760

Hoitotarviketilaukset / -jakelu
p. 016 - 259 759
Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi
Puhelintilaukset tiistaisin kello 12-14.30 tai hoito.tarvike@kemi.fi
Tarvikkeiden haku keskiviikkoisin kello 10.00-11.30 ja 12.00- 15.00 tai
sovitusti.
Veteraanikuntoutus, etuuksien haku
Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi
Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä p. 016 - 259 725
Vammaispalvelut, mm. asunnonmuutostyöt, tulkkipalvelut,
taloudelliset tukitoimet, tarpeen arviointi
Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi
Sosiaalityöntekijä
p. 016 - 259 559 ma-to klo 9-11
Kuljetuspalvelut, Omaishoidontuki
Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi
p. 016 - 259 515 ma-to klo 9-11
Sosiaaliohjaaja
Purolan lyhytaikaispaikkojen varaukset,
Laitossijoittelu- työryhmän (LUOTSI) yhteyshenkilö ja
palvelutalo- hakemukset
Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja
p. 016 - 259 539
Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi

Omat muistiinpanot
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Lisätietoja palveluistamme sekä yksityisistä palveluista löytyy Kemin internet- sivuilta:
www.kemi.fi/Ikääntyvät_Iäkkäiden ihmisten palvelut/
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