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SALVAN KOTIHOITO ON KOTIPALVELUA JA KOTISAIRAANHOITOA
Kotihoidon palvelut on tarkoitettu ikäihmisille, vammaisille henkilöille, veteraaneille,
sotainvalideille sekä muille jatkuvaa tai tilapäistä apua tarvitseville. Palvelua on joka
päivä ympäri vuorokauden. Ennalta sovitut kotikäynnit tehdään 15 minuutin sisällä.
Kotihoito sisältää henkilökohtaisen yksilöllisesti sovitun avun ja tukipalvelut. Apu voi
olla jatkuvaa tai tilapäistä. Kaikille asukkaille tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma
sekä palvelusopimus.
Henkilökohtainen apu
▪ hoitokäynnit eri vuorokauden aikoina
▪ perustason kotisairaanhoidon palvelut (haavahoidot, injektiot)
▪ suihkutus- /saunotusapu
▪ asiointi/ulkoilu työntekijän kanssa (kauppa, apteekki tms)
▪ saattoapu (esim. lääkäri, laboratorio, jalkahoito)
▪ omaishoitajan lomitus

HENKILÖKOHTAISEN AVUN HINNAT ILOLANSALOSSA
Arkipäivät klo 07.00–18.00
36 €/h/työntekijä
Illat, aatot, pyhät ja viikonloput 46 €/h/työntekijä
Yöt 22.00–07.00
66 €/h/työntekijä

9,00 €/sykäys/työntekijä
11,50 €/sykäys/työntekijä
16,50 €/sykäys/työntekijä

Yksi sykäys on kestoltaan 15 minuuttia. Minimilaskutus on yksi sykäys. Lyhyt
tarkastuskäynti ilman toimenpiteitä maksaa 5 €. Laskutus tapahtuu jälkikäteen
toteutuneiden käyntien ja annetun palvelun mukaan kerran kuukaudessa.

TUKIPALVELUT
Lääkehoitopaketti 135 € / kk
Palvelu sisältää reseptien uusimisen, lääkkeiden haun ja jaon sekä yhteydenpidon
hoitavaan lääkäriin. Palvelu ei sisällä annoskohtaista antamista. Jos asukas on
poissa yli puolet kuukaudesta, veloitetaan vain puolet palvelun hinnasta. Asukas
maksaa itse lääkkeet.
Siivous 30 € / tunti / työntekijä
Katso tarkemmat tiedot Salvan siivouksen esitteestä.
Pyykkihuolto 10 € / koneellinen
Palvelu toteutetaan Ilolansalon pesulassa.
Silitys/mankelointi
Hinnoittelu tapahtuu henkilökohtaisen avun hinnaston mukaan.
Kotisoittopalvelu 5 € / puhelu
”Kaikki kunnossa” -tarkistussoitto.
Saattoapu ruokailuun ja Ilolansalon tapahtumiin 5 € / kerta
Ateriakuljetus kotiin 5 € / kerta
Roskapussin noutopalvelu 5 € / kerta
Salvan kotihoidon palveluista on mahdollista saada kotitalousvähennystä.
Avustamme hakemisessa.
Palveluesite- ja hinnasto voimassa 1.3.2021 - 28.2.2022
Info ma-pe klo 9.00-15.00 | 02 7213 300
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PALVELUSETELIT
Tilapäivänen kotihoito, omaishoitajan vapaa ja säännöllinen
kotihoito
Olemme Salon kaupungin palvelusetelirekisterissä. Palvelusetelit myöntää Salon
kaupunki. Lisätiedot Salon kaupungin palveluohjaus 02 772 6208.

Arkipäivät
Lauantai
Sunnuntai, arkipyhä

klo 07.00–18.00
36 €/h/työntekijä
46 €/h/työntekijä
66 €/h/työntekijä

klo 18.00–22.00
46 €/h/työntekijä
56 €/h/työntekijä
76 €/h/työntekijä

klo 22.00–7.00
76 €/h/työntekijä
76 €/h/työntekijä
76 €/h/työntekijä

VARAUKSET JA LISÄTIEDOT

Anu Hirvikorpi
Palvelupäällikkö
044 7213 356
anu.hirvikorpi@salva.fi
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SALVA ry
Salva ry on vuonna 1999 perustettu salolainen yhdistys, joka toimii reilusti ja yleiseksi
hyödyksi Salossa. Tuotamme sosiaali- ja terveyspalveluita Länsi-Suomen
aluehallintoviraston (AVI) toimiluvalla ja Salon kaupungin valvonnassa paikallisin
voimin voittoa tavoittelematta.

Arvomme ohjaavat työtä
Ihmisen kunnioittaminen
Kunnioitamme asukkaan itsemääräämisoikeutta, asukas saa itse
päättää, mitä palveluita hän ottaa ja milloin teemme käynnit,
suunnittelemme palvelut joustavasti
Ammatillisuus
Henkilökuntamme on koulutettua, käytössämme on monien
ammattikuntien asiantuntemusta, toimimme moniammatillisissa
tiimeissä
Tuloksellisuus
Olemme asettaneet työllemme tavoitteet, tyytyväinen asiakas on
keskeisimpiä tavoitteitamme
Vastuullisuus
Teemme mitä lupaamme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti

Haluamme parantaa palveluamme ja toivommekin sitä varten palautetta. Palautetta
voi antaa sähköpostilla, suullisesti tai jättämällä viestin Palvelukeskus Ilolansalon
Infon
palautelaatikkoon.
Palautteet
käsitellään
Risut
ja
ruusut
palautejärjestelmämme mukaisesti.

Anne Juntti
Toiminnanjohtaja
Salva ry
044 7213 350
anne.juntti@salva.fi
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