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Palvelukodit tarjoavat asumis- ja hyvinvointipalveluita runsaasti apua tarvitseville vanhuksille ja vammaisille henkilöille. Asuminen on luonteeltaan tehostettua
palveluasumista eli hoitaja on paikalla ympäri vuorokauden. Hoitohenkilökunta on
Salva ry:n henkilökuntaa.
Aatoskodissa on 14 ja Ainokodissa 16 asuinhuoneistoa, kooltaan 21 m². Jokaisessa on oma kylpyhuone (yhdessä soluasunnossa yhteinen). Lisäksi molemmissa
yksiköissä asukkaiden käytössä on yhteiset ruoka-, oleskelu- ja pesutilat, jotka lisätään vuokrattaviin neliöihin; 11,6 m²/asukas. Asukkaan ja tilat omistavan Salva ry:n
välille solmitaan vuokrasopimus.
Palvelukotiin hakeudutaan joko yksityisesti itsemaksavina, Salon SAS-ryhmän
sijoittamana tai maksusitoumuksella. Asukkaita voidaan ottaa myös Salon ulkopuolelta. Edellytyksenä asukkaaksi tulolle on suuri palveluasumisen tarve. Käytännössä se tarkoittaa useiden eri palveluiden tarvetta jokapäiväisessä elämässä kuten
apua pukeutumiseen, ruokailuun, lääkehoitoon, terveydentilan seurantaa sekä henkilökohtaista apua.
Palvelukodin hoito perustuu palvelusopimukseen sekä hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoitomaksut riippuvat tarvittavien palveluiden määrästä.
Maksuja kertyy asumis- ja hyvinvointipalveluista. Yksityisesti asumaan tulleiden
ns. itsemaksavien osalta maksut ovat tasamaksuja, eivätkä tulot vaikuta niiden suuruuteen. Muiden (esimerkiksi Salon kaupungin) sijoittamina maksut määräytyvät
asiakasmaksulain, vammaispalvelulain sekä lähettävän tahon tekemien päätösten
mukaan. Maksuihin voi hakea Kelan etuuksia (mm. asumistuki, eläkkeensaajan hoitotuki) sekä verotukseen kotitalousvähennystä annetuista hoitopalveluista.
Kooltaan asuinhuoneet yhteistiloineen ovat 29–36 m². Yksi asunto on ns. soluasunto, jossa asukkailla on yhteinen wc.
Vuokrat
Aatoskoti
36 m²
568 € / kk
29 m²
460 € / kk
33 m²
522 € / kk
Ainokoti
32,1 m² 508 € / kk
32,6 m² 515 € / kk
Vuokraan lisätään vesi 20 €/kk.
Sähkö sisältyy vuokraan. Jokaisella
asukkaalla on käytössään oman
huoneen lisäksi palvelukodin yhteiset asukastilat.
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Asukkaan turvallinen asuminen ja hyvä hoito määrittävät hoitoluokan. Tuntimäärät
hoitoluokissa ovat enimmäismääriä. Mikäli hoitotunnit ylittävät sovitun hoitoluokan,
lisätään ylimenevät tunnit hoitomaksuun. Ylimenevän hoitotunnin hinta on 49 €/h.
Mikäli asukas on poissa yhtäjaksoisesti, seitsemän päivää ylittävältä ajalta hoitomaksua vähennetään laskennallisen hoitopäivän (hoitoluokka/30) hinnan verran.
Jokaiselle asukkaalle määritellään vähintään hoitoluokka I.
HOITOLUOKAT (sis. tarpeellisen hoidon, huolenpidon, valvonnan, lääkehoidon sekä perus- ja turvapalvelun)
hoitoluokka I
2196 €/kk
noin 30 h/kk
hoitoluokka II
3636 €/kk
noin 60 h/kk
LÄÄKEHOITOA toteutetaan Salva ry:ssä lääkehoitosuunnitelman mukaan.
Asukasta hoitavalla lääkärillä ja hoitohenkilökunnalla on vastuu asiakkaiden lääkehoidosta. Henkilökunta hoitaa lääkehoidon kokonaisuutena; reseptien uusimisen,
lääkkeiden hakemisen ja jaon tai koneellisen lääkejakelun, annoskohtaisen lääkkeiden antamisen, lääkkeiden vaikutusten seurannan sekä yhteydenpidon hoitavaan
lääkäriin.
TUKIPALVELUT pyykkihuolto, asiointi, sauna/suihku, siivous, kuntoutus & fysioterapia. Tukipalvelujen maksut määräytyvät Salvan palveluhinnaston mukaan.
ATERIA täysihoito 590 €/kk
Ateriamaksusta vähennetään laskennallisen ateriapäivän hinta (18,00 €) yli 7 päivän
yhtäjaksoiselta poissaololta, mikäli asukas on ilmoittanut siitä vähintään vuorokautta
aikaisemmin henkilökunnalle.
Asukkaan kanssa laaditaan vuokra- ja palvelusopimus sekä hoito- ja palvelusuunnitelma.
PERUS- JA TURVAPALVELU PALVELUKODISSA
Turvallisuus Palvelukeskus Ilolansalossa hoidetaan riittävällä henkilöstömitoituksella
ja kattavalla turvatekniikalla sekä riskitilanteiden arvioinnilla, turvallisuuden suunnittelulla ja harjoittelulla.
• Asukkaan turvallisuus varmistetaan 24h/vrk:ssa.
• Hoitohenkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.
• Palvelukodin tiloissa on automaattinen palosammutusjärjestelmällä.
• Ainokodissa on turvalattia, joka antaa hälytyksen tarvittaessa hoitajalle.
• Ulko-ovissa on tallentava kameravalvonta ja ovet pidetään lukittuina.
• Turvahälytysjärjestelmän ylläpidosta huolehditaan.
• Turvahälytyksen jälkeinen apu, joka voidaan kotioloissa antaa sekä tarvittaessa jatkohoitoon toimittaminen.
• Hoito- ja palvelusuunnitelman sekä palvelusopimuksen voimassaolo
• Neuvontaa sekä palveluohjausta sosiaali- ja terveyspalveluista sekä apua hakemusten täyttämiseen.
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Viikkosiivous
Puhdas asunto kuuluu perustarpeisiin. Henkilökunta vastaa asuinhuoneiden ja yhteisten tilojen siivouksesta. Viikkosiivous sisältää kerran viikossa tai tarpeen mukaan
ylläpitosiivouksen.
Asukastoiminta/Virkistys
Asukkaan omatoimisuutta kannustetaan.
• Sosiaalista kuntoutusta palvelukodin ja palvelukeskuksen tiloissa
• Asukastapahtumat ja ulkoilu
• Lisäksi asukashintaan muuta kuntoutusta ja virkistystä henkilökunnan tai vapaaehtoisten järjestämänä
Lainaus ja vuokraus
Salva ry vuokraa omia välineitään ja laitteitaan, esim. hoitosänky, rollaattori, pyörätuoli, suihkutuoli, jääkaappi yms. asukkaille sekä auttaa niiden hankinnassa.
Salva ry on yksityinen, yleishyödyllinen palveluntuottaja, jonka toiminta on voittoa tavoittelematonta. Kuulumme Sosiaalialan työnantajaliittoon ja noudatamme
Yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta.
Toimiluvan palvelukodeille on antanut Valtion aluehallintovirasto AVI. Valvontavastuu toiminnastamme on lisäksi Valviralla (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto), Salon kaupungilla sekä itsellä omavalvontana.
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