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SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUT
Salon kaupungin vanhuspalvelut muodostuvat palveluohjauksesta, ikäkeskustoiminnasta,
kotona asumista tukevista palveluista ja ympärivuorokautisesta hoidosta. Kotona asumista
tukevia palveluita ovat kotihoito tukipalveluineen, kotikuntoutus, omaishoito sekä kotiutustilanteisiin kohdennettu tuettu kotihoito. Ympärivuorokautiseen hoitoon kuuluvat tehostetun palveluasumisen yksiköt ja hoivakodit. Palveluohjaus ja omaishoito ovat keskitettyä
toimintaa. Palveluja myönnetään toimintakyvyn arvioinnin ja myöntämiskriteerien perusteella.

Kuva: Andrea Vannucchi
OHJAUS JA NEUVONTA
Ikäihmiset ja omaishoitajat saavat ohjausta ja neuvontaa palveluihin ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä maakunnallisen puhelinpalvelun kautta.
Myös kotihoitoa ja omaishoidon tukea hakevat hoitajat hakeutuvat palveluihin ottamalla
yhteyttä maakunnalliseen puhelinpalveluun. Palvelutarpeen arvioimiseksi oman kunnan
palveluohjaaja tekee kotikäynnin asiakkaan luokse. Palveluohjaaja tarjoaa tietoa ikäihmisten palveluista ja kokoaa palvelut asiakkaan tueksi sekä arvioi palveluiden tarpeen asiakkaan toimintakyvyn, kodin ja ympäristön olosuhteiden sekä omaisten hoitoon osallistumisen perusteella. Omaishoidon tukea haetaan lisäksi erillisellä omaishoidontukihakemuksella.
Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja palveluohjausnumero:
Puhelinpalvelu arkisin klo 9-15
suomeksi 02 262 6164
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PALVELULIIKENNE JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT
Palveluliikenne tarjoaa salolaisille kerran viikossa pääsyn palveluiden luokse. Palveluliikenne noutaa tarvittaessa kotiovelta asioimaan lähimpään keskukseen ja kuljettaja avustaa
matkustajia kaikissa matkan vaiheissa tarpeen mukaan. Autossa on tilaa myös matkustajien ostoksille.
Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut koskevat henkilöitä, joilla on erityisiä liikkumisvaikeuksia, mutta jotka eivät ole vaikeavammaisia. Kuljetuspalvelujen tarkoituksena on
tukea asiakkaan omatoimisuutta ja selviytymistä kotona mahdollisimman pitkään. Kuljetuspalveluilla helpotetaan erityisesti ikääntyneiden, liikunta- tai toimintarajoitteisten henkilöiden arjessa selviytymistä.
Vanhuspalveluiden palveluohjaaja puh. 02 772 6100, puhelinaika ma–to klo 9–12

VETERAANIEN PALVELUT
Valtion rahoittaman veteraanikuntoutuksen, rintamaveteraanien kotona asumista tukevien
palveluiden ja Salon kaupungin veteraaneille jaettavien avustuksien yhteyshenkilönä toimii
vanhuspalveluiden palveluohjaaja. Veteraanilla tarkoitetaan henkilöä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus. Miehillä tunnus on
leimana sotilaspassissa ja naisilla vaaleansininen tunnuslautakunnan antama kortti. Tunnuksia ei voi enää hakea. Veteraanien palveluista on tehty oma erillinen opas.
Vanhuspalveluiden palveluohjaaja puh. 02 772 6100, puhelinaika ma–to klo 9–12
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IKÄKESKUS MAJAKKA
Osoite: Hornintie 5 A (Koivulehdon alakerta, sisäänkäynti Halikkokodin pihan puolelta),
24800 Halikko, puh. 044 772 3281
Tarjolla on erilaista toimintaa ja tietoa kaikille salolaisille ikääntyneille:
 liikuntaryhmiä
 kädentaitoryhmiä
 tarina-, runo- ja lukupiirejä
 ohjelmallisia iltapäiviä
 peli- ja muistitehtäväryhmiä
 tietoiskuja
 avoin kuntosalin käyttömahdollisuus
IKÄKESKUS REIMARI
Osoite: Heikkiläntie 10, 25500 Perniö
Puh. 044 772 6285
Tarjolla on erilaista toimintaa ja tietoa kaikille salolaisille ikääntyneille:
liikuntaryhmiä
 liikuntaryhmiä
 kädentaitoryhmiä
 tarina-, runo-, laulu- ja lukupiirejä
 ohjelmallisia iltapäiviä
 peli- ja muistitehtäväryhmiä
 tietoiskuja
VANHUSTEN AVOIMET RUOKAILUPAIKAT SALOSSA
SALO
Paukkulakoti, Salaistentie 1
p. 02 778 5982
ma - pe klo 11:45 – 13:00.
la - su klo 11.30 – 12.30
Käteismaksu, hinta 8€
ILMOITETTAVA ETUKÄTEEN
Kaupungintalon Kaneliomena, Tehdaskatu 2
p. 02 778 6050
ma – pe klo 10.30 – 13.00
Käteismaksu, hinta 6€
Pajulan koulu, Pajulanrinne 8
p. 02 778 5921
ma – pe klo 11.30 – 12.30
Ruokalippu, hinta 6€
Suljettu koulujen loma-aikoina
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HALIKKO
Kimara/Armfeltin koulu, Kuruntie 7
p. 02 778 5908
ma - pe klo 10.30 - 12.00
Ruokalippu, hinta 6€
Suljettu koulujen loma-aikoina
Halikkokoti ruokasali, Hornintie 3
p. 02 778 5981
ma – pe klo 10.30 – 12.00
Ruokalippu, hinta 8€
PERNIÖ
Alholan hoivakoti, Alhomäentie 16
p. 02 778 595
ma - pe klo 11 – 12.30
Ruokalippu, hinta 8€
Perniön palvelukeskus, Heikkiläntie 10
p. 02 778 6052
ma - su klo 11.00 – 12.00
Laskutus, ruokalippu, hinta 8€
Ilmoitettava etukäteen
MUURLA
Muurlan koulu, Robintie 30
p. 02 778 5973
ma – pe klo 12.00 – 12.30
Ruokalippu, hinta 6€
Suljettu koulujen loma-aikoina
KISKO
Kiskon koulu, Vilikkalantie 7
p. 02 778 5995
ma – pe klo 12.00 – 12.30
Ruokalippu, hinta 6€
Suljettu koulujen loma-aikoina
PERTTELI
Inkereen koulu, Tortosmäenkuja 1 A
p. 02 778 5966
ma – pe klo 11.00 – 12.00
Ruokalippu, hinta 6€
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SUOMUSJÄRVI
Hintan hoivakoti, Kurkelantie 1629
p. 02 778 5983
ma - su klo 11.30 – 12.00
Ruokalippu, hinta 8€
Ilmoitettava aluksi
Suomusjärven koulu, Opintie 1
p. 02 778 5992
ma – su klo 10.55 – 12.00
Ruokalippu, hinta 6€
Suljettu koulujen loma-aikoina
KIIKALA
Kiikalan päiväkoti, Kirkkotie 8
p. 02 778 5979
ma - pe klo 12.30 – 13.00
Ruokalippu, hinta 6€
KUUSJOKI
Kuusjoen koulu Ylikulmantie 317b
p. 02 778 5953
ma - pe klo 11.30 – 12.45
Ruokalippu, hinta 6€
Suljettu koulujen loma-aikoina
SÄRKISALO
Särkisalo-koti, Jennynkuja 2
Yhres etteskesi –hanke
Lounas yleensä torstaina
Lisätietoja: http://www.sarkisalo.fi/sarkisalo/yhteiso/
KOTIHOITO
Kotihoidon tarkoituksena on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään ja siirtää pitkäaikaisen laitoshoidon tarvetta. Kotihoitoa voi saada asiakas, joka tarvitsee apua selviytyäkseen kotioloissa oman toimintakykynsä heikennettyä joko pysyvästi tai tilapäisesti. Kotihoidosta tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma.
Uudet asiakkaat hakeutuvat kotihoidon palveluihin ottamalla yhteyttä maakunnalliseen puhelinpalveluun. Palvelutarpeen arvioimiseksi oman kunnan palveluohjaaja tekee kotikäynnin asiakkaan luokse. Palveluohjaaja tarjoaa tietoa ikäihmisten palveluista ja kokoaa palvelut asiakkaan tueksi sekä arvioi palveluiden tarpeen asiakkaan toimintakyvyn, kodin ja ympäristön olosuhteiden sekä omaisten hoitoon osallistumisen perusteella.
Kotihoidon toiminta perustuu asiakkaan tarpeisiin ja kotona selviytymistä tukeviin asiakkaan voimavaroihin. Hoito toteutetaan siten, että asiakkaan omaa toimintakykyä tuetaan.
Kotihoidon palvelumuotoja ovat esimerkiksi avustaminen päivittäisissä toimissa kuten ruo-
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kailussa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa ja muissa arjen askareissa. Kotihoito huolehtii tarvittaessa myös lääkehoidosta ja sairaanhoidollisista toimenpiteistä. Kotihoito voi olla
säännöllistä tai tilapäistä asiakkaan tarpeesta riippuen. Tilapäistä kotihoitoa on mahdollista
saada kotihoidon palvelusetelillä. Asiakas voi saada kotihoidon palveluja arkisin ja viikonloppuisin ympäri vuorokauden.
Kuukausimaksu lasketaan palvelun määrästä (palveluluokasta) ja perhekoosta riippuvan
maksuprosentin perusteella palvelun käyttäjän / perheen bruttotuloista, joista on ensin vähennytty ns. suojaosuus. Tuloina otetaan huomioon kaikki bruttotulot (myös korko-, osinko- yms. tulot), tuloiksi ei katsota asumistukea eikä rintamalisää. Kotihoidosta peritään
kuitenkin enintään 51,30 euroa/tunti, vaikka tulojen perusteella maksu nousisikin suuremmaksi. Ns. tukipalvelut eivät sisälly kuukausimaksuun.
Kotihoidon palveluluokat:
1. palveluluokka = 1-10 tuntia/kk
2. palveluluokka = 11–20 tuntia/kk
3. palveluluokka = 21–40 tuntia/kk
4. palveluluokka = yli 40 tuntia/kk
Maksutaulukko:
Henkilömäärä Maksuttomuuden yläraja €/kk
Suojaosuustulorajat:
Maksu määräytyy suojaosuuden
ylittävien tulojen perusteella
1
576
2
1063
3
1667
4
2062
5
2496
6
2866

Palveluluokka
1
2
3
4
Maksuprosentti
20
13
10
8
7
6

25
16
12
10
8
8

30
19
15
12
10
10

35
22
18
15
13
11

Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja
maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
10 %:n tilapäinen palvelutarpeen muutos ei aiheuta palvelutarveluokan muutosta.
Vähintään 10 %:n sotainvalideilta ei peritä tarpeen mukaisista palveluista maksuja.
Esimerkki kuukausimaksun (korkein palvelutarveluokka 4) laskemisesta:
Yhden hengen taloudessa 840 euron bruttokuukausituloista maksu on 92,40 euroa.
(840,00 – 576,00)= 264,00; tästä 35 % on 92,40 euroa.
Kotihoito on tilapäistä mikäli avun tarpeen arvioidaan olevan kertaluonteista (alle kaksi
viikkoa) tai lyhytkestoista (alle kaksi kuukautta). Tilapäistä kotihoitoa myönnetään palvelutarpeen arvioinnin ja harkinnan perusteella. Tilapäisestä kotihoidosta peritään sosiaali- ja
terveyslautakunnan vahvistama palvelumaksu. Maksu tilapäisestä kotihoidosta on 10,60 € /
alkava tunti ja kotisairaanhoidosta 10,60 €/käynti. Kotiutushoitajien käyntien hinta on
10,60€/käynti ja enintään kolme käyntiä/vrk laskutetaan. Maksu ei kerrytä maksukattoa.
Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja palveluohjausnumero:
Puhelinpalvelu arkisin klo 9-15
suomeksi 02 262 6164
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POHJOINEN KOTIHOITO
Moision tiimi
Pirita, Kauniainen, Armfelt alue
Terveydenhoitaja
klo 7.00-21.00

02 772 6397
02 772 6126

Moisio, Hermanni (Helsingintien pohjoispuoli), torin ympäristö
Sairaanhoitaja
02 772 6396
klo 7.00-21.00
02 772 6127
Tiiminvastaava

02 772 6112

Kuupen tiimi
Kiikala-Suomusjärven alue
Sairaanhoitaja
klo 7.00- 21.30

02 772 6111
02 772 6117

Kuusjoki-Perttelin-Muurlan alue
Sairaanhoitaja
klo 7.00-21.30

02 772 6114
02 772 6696

Tiiminvastaava

02 772 6113

Aluepäällikkö Niina Jantunen
Toimistosihteeri (Moisio)
Toimistosihteeri (Kuupe)

02 772 6106
02 772 6739
02 772 6146

ITÄINEN KOTIHOITO
Pahkavuoren tiimi
Keskustan alue, Enola, Helsingintie 15 vuokratalo, Mököinen Hgintien puoli
Sairaanhoitaja
02 772 6392
klo 7.00-21.30
02 772 6120
Pahkavuoren alue
Pahkavuori, Karjaskylä, Mahlakankare, Anjala, Palometsä, Tupuri
Sairaanhoitaja
02 772 6032
klo 7.00-21.30
02 772 6122

|

Tiiminvastaava

02 772 6390

Kiskon tiimi
Vanha Kisko, osa Muurlaa
Sairaanhoitaja
klo 7.00- 21.00

02 772 6735
02 772 6116

Tiiminvastaava

02 772 6389
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Perniökoti
Sairaanhoitaja
Hoitajat klo 7.00-21.00

02 772 6735
02 772 6210

Osastonvastaava

02 772 6389

Aluepäällikkö Elisa Riski
Toimistosihteeri

02 772 6118
02 772 6180

LÄNTINEN KOTIHOITO
Ollikkalan tiimi
Ollikkala, Valhoja, Paukkula, Isokylä, Isohärjänmäki, Koivulehto
Sairaanhoitaja
02 772 3436
klo 7.00-22.00
02 772 6125
Rappula, Pajula, Ilolansalo
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja
klo 7.00-22.00

02 772 6444
02 772 6399
02 772 6128

Tiiminvastaava

02 772 6395

Halikon tiimi
osa Halikon keskustaa, Märynummi, Vaskio, Hajala, Kokkila, Angelniemi
Sairaanhoitaja
02 772 6558
klo 7.00-22.00
02 772 6104
Halikon keskustan alue
Terveydenhoitaja
klo 7.00-22.00

02 772 6189
02 772 6103

Tiiminvastaava

02 772 6102

Aluepäällikkö Marjo Vähäkangas
Toimistosihteeri

02 772 6124
02 772 6186

ETELÄINEN KOTIHOITO
Alhaisten tiimi
Mököistenmäki, Salmenranta, Raatihuoneenkatu, Vähäsillankatu
Terveydenhoitaja
02 772 6004
klo 7.00-22.00
02 772 6121
Alhainen, Ylhäinen, Sirkkula, Helisnummi, Merikulma, Lukkarinmäki, Anisten alue
Sairaanhoitaja
02 772 6394
klo 7.00-22.00
02 772 6119
Tiiminvastaava
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Perniö-Särkisalon tiimi
Teijo, Kirkonkylä, Sauru, Perniön asema, Tuohittu
Terveydenhoitaja
02 772 6005
Terveydenhoitaja
02 772 6007
klo 7.00-21.30
02 772 6022
Kirkonkylä, Särkisalo, Koski as, Latokartano
Terveydenhoitaja
Terveydenhoitaja
klo. 7.00-21.30

02 772 6023
02 772 6007
02 772 6022

Tiiminvastaava

02 772 6006

Tukiasuminen Rauhala
Kukonkalliontie 19, 24130 Salo
Tiiminvastaava

02 772 6014

Aluepäällikkö Tapio Lahti
Toimistosihteeri

02 772 6257
02 772 6249

02 772 6393

Kotihoidon tukipalvelut
Kotihoidon tukipalvelut ovat kotona asumisen tueksi tarkoitettuja palveluja. Tukipalveluja
ovat mm. ateria-, turvapuhelin- ja hygieniapalvelut kuten kylvetys, vaatehuolto ja päivätoiminta. Palveluja myönnetään toimintakyvyn arvioinnin ja myöntämiskriteerien perusteella. Tukipalvelujen tarpeen arvioi kotihoidon palveluohjaaja tai kotihoidon työntekijä yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa.
Tukipalveluista peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat palvelumaksut. Tukipalveluita myönnetään pääsääntöisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Mikäli henkilö
saa ainoastaan tukipalveluita, palvelu myönnetään, jos yksin asuvan bruttotulot ovat alle
1800 e/kuukaudessa tai kahden hengen taloudessa alle 3000 e/kuukaudessa.
Tukipalveluista lisätietoja saa asiakkaan oman asuinalueen kotihoidosta tai koti- ja omaishoidon palveluohjaajilta.

|

Palvelu

Tuotekuvaus

Myöntämiskriteerit

Asiakasmaksu

Päivätoiminta

Päivähoitopäivä (klo 8–17,
vähintään 6 tuntia) sisältää
aamupalan, lounaan, iltapäiväkahvin, ohjatun toiminnan sekä yksikön palvelutarjonnan mukaan
esim. kylvetysavun.

Kriteerinä päivätoiminnalle
on pääsääntöisesti asiakkaan muistihäiriö, josta on
tehty diagnoosi. Suuntaa
antavat MMSE pisterajat
ovat 15–24.

20€/päivä
(ei osapäiviä)

Päivätominta omaishoitotilanteissa

Kuten edellä.

Omaishoidontukipäätöksen
saaneet/hoitajan vapaat.

0€/päivä

Kuljetus järjestetään, jos
asiakas ei itse pysty sitä järjestämään.

5€/kuljetus/
suunta
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Kylvetyspalvelu

Vaatehuolto

Kylvetyspalvelua annetaan
yksittäisenä palveluna kodin ulkopuolella lähimmässä kotihoidon järjestämässä tilassa.

Vaatehuollolla tarkoitetaan
oman kodin ulkopuolella
tapahtuvaa toimintaa, joka
sisältää pyykinpesun ja
kuljetuksen.

Asiointipalvelu

Asiointi on tarkoitettu välttämättömien asioiden hoitamiseen.

Ateria kotiin kuljetettuna

Arkipäivisin toimitetaan
lämmin lounas.
Viikonlopun aterioinnin järjestämistapa sovitaan asiakkaan kanssa yksilökohtaisesti.

Avoimen palvelukeskuksen ja palveluasumisen ruokapalvelut

|
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Kahvi ja kahvileipä
Aamupala
Lounas
Päivällinen
Ateriapaketti

Tehdaskatu 2, 24100 SALO

|

PL 77, 24101 SALO

|

Kriteerinä avun saamiselle
ovat peseytymistilojen puutteellisuus ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen vaje.

10€/henkilö/
kerta

Kuljetus järjestetään, jos
asiakas ei itse pysty sitä järjestämään.
Kriteerinä vaatehuollon
saamiselle on, että asiakas
tai omainen ei kykene hoitamaan vaatehuoltoa eikä
asiakkaalla ole pesukonetta
tai hänellä ei ole mahdollisuutta hankkia sitä.

5€/kuljetus/
suunta
Säännöllisen
kotihoidon asiakkaille lisätään
kk-hintaan
45min/kone.

Kriteerinä asiointiavun saamiselle on, että asiakas tai
omaiset eivät pysty muulla
tavalla järjestämään ko. asiointeja.
Ateria on tarkoitettu pääsääntöisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaalle, joka ei
itse tai omaistensa avustuksella pysty valmistamaan/lämmittämään ruokaa
eikä kykene kulkemaan ateriointipaikkaan. Ateriapalvelu
perustuu palvelun jatkuvaan
tarpeeseen ja se toteutetaan
viitenä arkipäivänä viikossa,
ei harvemmin. Ateria voidaan myöntää tilapäisenä
harkinnan perusteella esim.
leikkauksesta toipumisen
ajaksi.
Ruokapalvelu on tarkoitettu
henkilölle, joka ei itse tai
omaistensa avustuksella
pysty valmistamaan ko. ateriaa. Kriteerinä voi olla myös
ravitsemuksen tilan heikkous. Palvelu perustuu jatkuvaan palvelutarpeen arviointiin. Palvelutarjonnassa
on alueellisia vaihteluja.

www.salo.fi
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Pelkkänä tukipalveluna:
10€/koneellinen
sis. pesuaineen.
10€/alkava tunti

8€

2€
3€
Voimassa oleva
luontaiseturuokailun ateria
hinta
4€
14,50€

Y-tunnus: 0139533-1
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Turvapalvelu
 turvalaite- ja
hälytyspäivystys


turva-auttaja
käynnit



asennus

lisälaitteet:
o lisäturvaranneke tai –riipus
o hellahälytin
o savu-/ palovaroitin
o ovihälytin tai
ikkunahälytin
o häkäkaasuhälytin (CO)
o vetonaruhälytin
o erillinen
vammaispainike turvahälyttimeen
Siivous

Turvapalvelu koostuu ympärivuorokautisesta hälytyspäivystyksestä, turvalaitteista sekä turva-auttaja
käynneistä ennalta sovitun
asiakaskohtaisen toimintaohjeen mukaisesti. Palvelu
sisältää turvalaitteet.



|

Salon kaupunki

|

Kriteerinä turvapalvelun
saamiselle on asiakkaan
toimintakyvyn vajaus tai
turvattomuus. Palvelu kohdennetaan pääsääntöisesti
kotihoidon asiakkaille. Palvelun saamisen edellytyksenä
on, että asiakas pystyy käyttämään turvalaitetta. Mikäli
asiakas turhaan ja aiheetta
tekee turvahälytyksiä tai
muulla tavoin väärinkäyttää
turvapalvelua, voidaan turvapalvelusopimus purkaa
yksipuolisesti.

32€/kk/asiakas

35€/turvaauttajakäynti
30€ asennusmaksu laitteen/
laitteiden asennuksesta tai
poishakemisesta
lisälaite à 5€/kk

Jos laite häviää
tai tuhoutuu
asiakkaan toimesta, asiakas
korvaa laitteen
palveluntoimittajan hinnaston
mukaan

Toteutetaan kertaluontoisena ja/tai jatkuvana tarvearvion mukaisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaille, kuitenkin enintään
10t/vuosi.

Tehdaskatu 2, 24100 SALO

|

PL 77, 24101 SALO

Kriteerinä on ammatillisen
siivouksen tarve erityisin perustein harkinnan mukaan.

|
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15€/tunti

Y-tunnus: 0139533-1
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PALVELUSETELI
Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle. Sosiaali- ja
terveyslautakunta päättää palvelusetelillä tuotettavat palvelut, joita palvelusetelillä voidaan
myöntää. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan kuuluu
järjestää asukkailleen. Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta palveluntarpeen arvioinnin perusteella niille asiakkaille, jotka täyttävät palvelun saamisen
kriteerit. Asiakas päättää ottaako palvelusetelin käyttöön. Palveluseteli on määrärahasidonnainen palvelu.
Asiakas tai hänen virallinen edustajansa valitsee sopivan palveluntuottajan palvelukohtaisesta tuottajarekisteristä. Asiakas on yhteydessä valitsemaansa palveluntuottajaan
saadakseen tietoa palvelun järjestymisestä ja tarkoista hinnoista. Asiakas tekee valitun
palveluntuottajan kanssa palvelusopimuksen palvelun hinnasta ja sisällöstä. Sopimussuhdetta (asiakas ja palveluntuottaja) koskevat kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja
oikeusperiaatteet.
Palvelusetelillä tuotettavat palvelut:
Tilapäinen kotihoito:




kotihoidolla tarkoitetaan hoivaa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa
palvelusetelin voi saada lyhytkestoiseen, alle 2 kk kestävään kotihoitoon
setelin arvo on 20 euroa/tunti

Omaishoitajan vapaapäivän järjestäminen asiakkaan kotona:



omaishoidon palveluseteli on tarkoitettu lakisääteisten vapaiden järjestämiseen
vapaan aiheuttamat kustannukset kaupungille voivat olla korkeintaan 180 euroa/päivä.

Tehostettu palveluasuminen:


tehostettu palveluasuminen voidaan järjestää tehostetun palveluasumisen palvelusetelin avulla. Palvelusetelin lähtöarvo on 101 euroa/vrk.

Verovähennysoikeus
Asiakkaan maksamasta palvelusetelin omavastuuosuudesta ei saa kotitaloustyön verovähennysoikeutta.
Asiakkaan hankkiessa palveluja omalla kustannuksellaan, hänellä on mahdollisuus kotitaloustyön verovähennykseen. Vähennyksessä on vuosittainen omavastuu. Tarkempia ohjeita
kotitaloustyön verovähennyksestä saa verohallinnolta (www.vero.fi).
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SALON KAUPUNGIN VANHUSTEN ASUNNOT
Asuntohakemuslomakkeita saa noutaa Palveluohjausyksiköstä, osoite Tehdaskatu 4,
24100 Salo avoinna ma–pe klo 9.00–12.00 tai tulostaa kaupungin nettisivuilta
www.salo.fi.
Asuntoja voi tiedustella SAS-tiimin palveluohjaajalta puh. 02 772 6737 tai
02 772 6738 (puhelinaika ma - pe klo 10–11).
Asukasvalinnoissa etusijalla ovat kotihoitoa tarvitsevat ja/tai 65 vuotta täyttäneet.
MOISION VANHUSTENTALO, os. Rummunlyöjänkatu 21, 24100 Salo
21
yksiötä
27m²
vuokra
228,15 e/kk
3
yksiötä
31m²
vuokra
261,95 e/kk
9
kaksioita
44m²
vuokra
371,80 e/kk
Sähkö maksetaan kulutuksen mukaan. Vesimaksu 10 euroa/hlö/kk.
HELSINGINTIE 15, 24100 Salo
17
yksiötä
35,5m²
vuokra
408,96 e/kk
3
yksiötä
37,5m²
vuokra
432,00 e/kk
Sähkö maksetaan kulutuksen mukaan. Vesimaksu 10 euroa/hlö/kk.
KIIKALA, os. Peltoniemenraitti 3-5, 25390 Kiikala
20
yksiötä
29,5m²
vuokra
205,32
(1 asunto
265,73
4
yksiötä
33,5m²
vuokra
280,24
2
yksiötä
37,5m²
vuokra
310,08
4
kaksiota
45,0m²
vuokra
361,91
2
kaksiota
49,5m²
vuokra
392,76
1
kaksio
55m²
vuokra
382,80
1
kaksio
59m²
vuokra
410,64
Vuokra sisältää lämmityksen ja sähkö maksetaan kulutuksen mukaan.
Vesimaksu 10 euroa/hlö/kk.

e/kk
e/kk)
e/kk
e/kk
e/kk
e/kk
e/kk
e/kk

SUOMUSJÄRVI, os. Apilatie 4, 25410 Suomusjärvi
9
yksiötä
27m²
vuokra
181,91 e/kk
(1 asunto
201,36 e/kk)
8
yksiötä
28,5m²
vuokra
181,43 e/kk
2
yksiötä
30m²
vuokra
201,36 e/kk
4
yksiötä
36,5m²
vuokra
231,12 e/kk
2
kaksiota
38m²
vuokra
251,87 e/kk
Vuokra sisältää lämmityksen kaikkien asuntojen osalta sekä sähkön asuntojen 1-13 osalta,
muiden osalta sähkö kulutuksen mukaan. Vesimaksu 10 euroa/hlö/kk.
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OMAISHOITO
Omaiset tai muut läheiset voivat hoitaa vanhusta kotona. Omaishoitajan on mahdollista
saada omaishoitajan tukea omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaan. Laissa
säädetään tuen myöntämisedellytyksistä, alimpien hoitopalkkioiden määrästä, omaishoidon
tukena annettavista palveluista, omaishoitajan vapaasta, hoito- ja palvelusuunnitelmasta
sekä omaishoitosopimuksesta.
Omaishoidon tuen tarkoituksena on mahdollistaa hoidettavan asuminen omassa kodissaan
mahdollisimman pitkään ja siirtää palveluasumisen/laitoshoidon tarvetta. Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kaupungin välinen omaishoitolain mukainen omaishoitosopimus. Omaishoidon tuen suuruus määräytyy hoidettavan vanhuksen hoidon tarpeen ja
hoidon sitovuuden perusteella. Omaishoitajuutta haetaan erillisellä hakemuksella, johon
liitetään lääkärilausunto hoidettavan toimintakyvystä. Koti- ja omaishoidon palveluohjaaja
tekee kotikäynnin, jolloin arvioidaan hoidettavan hoivan tarve, omaishoitajan soveltuvuus
tehtävään sekä muut omaishoidon myöntämisen edellytykset.
Omaishoidon palveluohjaaja toimii myös omaishoitajien yhteyshenkilönä ja seuraa omaishoitoa ja omaishoitajien tilannetta.
Maksuluokat
I maksuluokka
Maksuluokkaan kuuluu henkilö, joka tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissa sekä henkilökohtaiseen hoitoon liittyvissä toimenpiteissä. Hoitotyö on sitovaa ja
vaativaa, vaikka hoidettava voi olla jonkin aikaa päivästä yksin. Hoitajan ei tarvitse asua
samassa taloudessa. Hoitaja voi olla ansiotyössä kodin ulkopuolella mutta hänen on osoitettava miten hoito on järjestetty kyseisenä aikana. Hoidettavalle on haettu Kelan eläkettä
saavan hoitotukea. Ilman omaishoitoa hoidettava tarvitsisi useita kotihoidon käyntejä päivässä tai ympärivuorokautista hoitoa.
Viitteellinen suositus mittareiden arvoista:
RAVA 2,50 -2,99, MMSE 13 -17/30
Hoitopalkkio uusilla asiakkailla 399,91 €/kk
II maksuluokka
Maksuluokkaan kuuluu henkilö, joka tarvitsee jatkuvasti ja runsaasti hoitoa ja huolenpitoa,
avun tarve on öisin. Hoidon sitovuus on samaa tasoa kuin ympärivuorokautisessa hoidossa.
Hoidettava ei voi asua yksin. Hoitaja voi olla ansiotyössä kodin ulkopuolella, mutta hänen
on osoitettava miten hoito on järjestetty kyseisenä aikana. Hoidettavalle on haettu Kelan
eläkettä saavan hoitotukea. Ilman omaishoitoa hoidettava tarvitsisi ympärivuorokautista
hoitoa.
Viitteellinen suositus mittareiden arvoista:
RAVA yli 3,00, MMSE 12/30 tai alle
Hoitopalkkio uusilla asiakkailla 599,66 €/kk
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Erityismaksuluokka
Erityismaksuluokan mukaista tukea voidaan myöntää lyhytaikaisesti enintään 6 kuukautta
hoidettavan hoidollisesti raskaan siirtymävaiheeseen. Hoitaja on raskaan siirtymävaiheen
aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai päätoimista opiskelua. Edellytyksenä tuen saamiselle on hoitajan ansion menetys. Hoitajalla ei voi olla samalta ajalta vähäistä suurempia työtuloja eikä ole oikeutta erityishoitorahaan tai vuorottelukorvaukseen. Lisäksi tuki
voidaan myöntää omaishoitajalle, jonka hoidettava odottaa ympärivuorokautisen hoidon
paikkaa kotona.
Hoitopalkkio uusilla asiakkailla 1400,69 €/kk
Lisätietoja omaishoidon tuesta:
Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja palveluohjausnumero:
Puhelinpalvelu arkisin klo 9-15
suomeksi 02 262 6164

ruotsiksi 02 262 6174

HOIDON TARPEEN ARVIOINTI JA ASIAKASSIJOITUSTOIMINTA
Hoidon tarpeen arvioinnin ja asiakassijoitustoiminnan (SAS) tarkoituksena on asiakkaan
sijoittaminen hänen toimintakykyään ja avuntarvettaan vastaavaan paikkaan. Kotihoito on
ensisijainen hoitomuoto. Siinä vaiheessa, kun kotona selviäminen ei ole enää mahdollista,
järjestetään palvelutarpeen arvioinnin edellyttämä hoitopaikka joko tehostetun palveluasumisen yksiköstä tai hoivakodista. Palvelujen ja hoivan tarve arvioidaan yksilöllisesti palveluohjausryhmässä kiireellisyysjärjestyksessä. Toiminnasta vastaa työryhmä, johon kuuluvat geriatri, kaksi SAS-tiimin palveluohjaajaa sekä vanhuspalveluiden palveluohjaaja.
SAS on lyhenne sanoista selvitä, arvioi ja sijoita.
Tarkoituksenmukaisen hoitomuodon valinnassa selvitetään asiakkaan kokonaistilanne. Tällöin arvioidaan asiakkaan fyysinen ja psyykkinen toimintakyky, sosiaalinen tilanne sekä aikaisempi palvelujen käyttö. Vanhuspalveluissa on sovittuna yhtenäiset arviointimenetelmät
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asiakkaan hoidon ja palvelun tarpeen arviointiin. Asiakkaan toimintakyvyn arviointi tapahtuu yhteistyössä kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan yksiköiden kanssa.
Asiakassijoitukset:
Palveluohjaaja SAS-tiimi
Palveluohjaaja SAS-tiimi
Puhelinaika ma - pe klo 10 - 11

02 772 6737
02 772 6738

YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO
Ympärivuorokautiseen hoitoon kuuluvat tehostetun palveluasumisen yksiköt ja hoivakodit.
Ympärivuorokautinen hoito voi olla lyhytaikaista, jaksottaista tai pitkäaikaista. Samoissa
yksiköissä voi olla sekä lyhyt- että pitkäaikaishoitopaikkoja. Hoitoympäristöissä on huomioitu muun muassa muistihäiriöisten tarpeet. Palvelujen ja hoivan tarve arvioidaan yksilöllisesti ja palveluohjausryhmä tekee asukasvalinnat hoitoisuusarvioinnin perusteella kiireellisyysjärjestyksessä.
Ympärivuorokautisessa hoidossa pyritään vanhuksen toimintakyvyn ylläpitämiseen. Sen
toimintaperiaatteena on rohkaista asiakasta käyttämään olemassa olevia voimavarojaan ja
tekemään itse niitä toimia ja askareita mihin hän pystyy.
Tehostettu palveluasuminen
Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa joko ryhmäasumista tai palvelutalossa omassa
asunnossaan vuokrasuhteessa asuvien asumismuotoa, jossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Asukkaalla on käytössään oma asunto tai huone. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy enää yksin omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin.
Palveluasunnoissa kiinnitetään huomiota liikkumisen esteettömyyteen, turvapalveluihin ja
apuvälineisiin. Palvelutaloissa on asukkaiden yhteistiloja ja monet niistä toimivat myös lähialueen vanhusten palvelukeskuksena. Tehostettua palveluasumista Salossa tarjoavat
Alppilakoti, Anninkartanon ryhmäkoti, Paukkulakoti, Rauha- ja Toivokoti, Perniön palvelukeskus ja Vuorela.

|

Alppilakoti
Alhomäentie 16, 25500 Perniö
Osastonvastaava
Hoivatyön päällikkö Kirsi Järvinen

02 772 6272
02 772 6033
02 772 6270

Anninkartanon ryhmäkoti
Ratsumiehenkatu 13, 24100 Salo
Osastonvastaava
Hoivatyön päällikkö Heli Poikela

02 772 6169
02 772 6170
02 772 6153

Paukkulakoti
Salaistentie 1, 24240 Salo
Ketokaunokki
Kissankello
Metsätähti
Sinivuokko
Kultapiisku
Hopealeimu

02
02
02
02
02
02
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Niittyvilla
Vanamo
Osastonvastaava Ketokaunokki ja Kissankello
Osastonvastaava Metsätähti ja Sinivuokko
Osastonvastaava Kultapiisku, Hopealeimu,
Niittyvilla ja Vanamo
Hoivatyön päällikkö Susanna Kaunisto

02
02
02
02

772
772
772
772

6807
6808
6148
6500

02 772 6195
02 772 6131

Perniön palvelukeskus
Heikkiläntie 10, 25500 Perniö
Osastonvastaava
Hoivatyön päällikkö Kirsi Järvinen

02 772 6274
02 772 6297
02 772 6270

Rauha- ja Toivokoti
Hornintie 3, 24800 Halikko
Osastonvastaava
Hoivatyön päällikkö Susanna Kaunisto

02 772 6185
02 772 6047
02 772 6131

Vuorela
Mahlakankareenkatu 20, 24280 Salo
Osastonvastaava
Hoivatyön päällikkö Kirsi Järvinen

02 772 6230
02 772 6037
02 772 6270

Tehostetussa palveluasumisessa vanhus maksaa itse vuokran ja muut asumiseen liittyvät
kustannukset, kuten veden ja sähkön. Ne maksetaan suoraan vuokranantajalle. Vanhus voi
saada asumiskustannuksiinsa asumistukea ja eläkkeen saajan hoitotukea tuloistaan ja varallisuudestaan riippuen. Kunta perii asukkaalta sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat ateria-, asumispalvelu- ja tukipalvelumaksut. Asukkaan henkilökohtaiseksi käyttövaraksi tulee jäädä vähintään 160 euroa kuukaudessa vuositasolla. Käyttövara lasketaan
vuositason nettotuloista, joista on vähennetty asiakasmaksut.
Palvelu

Tuotekuvaus

Asiakasmaksu

Tehostettu palveluasuminen

1. Vuokra

1. Määräytyy neliöhintojen
mukaan vuokrasopimuksessa.
2. Asumispalvelumaksu
määräytyy asiakkaan
bruttotulojen perusteella
(35% bruttotuloista suojaosuuden ylittävältä
osuudelta).
Tuloiksi lasketaan asiakasmaksulain mukaiset
tulot.

2. Asumispalvelu sisältää hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti:

ympärivuorokautinen hoiva ja ohjaus

sairaanhoito

lääkehuollon ja –hoidon toteuttaminen

asunnon tilannesiivous
Ei sisälly:

lääkkeet ja ravintolisät

vaatteet

lääkäripalvelut

perushoitoon kuulumattomat palvelut ja
tarvikkeet

|
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3. Tukipalvelut sisältävät:

turvapalvelu

sauna- ja kylvetyspalvelu

asiointipalvelu

vaatehuolto

perushygieniatuotteet

yksikkökohtainen virkistystoiminta

3. Tukipalvelumaksu
205€/kk

4. Ateriapalvelu

4. Ateriapaketti 14,50€/kk
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Hoivakodit
Pitkäaikaista hoivakotihoitoa annetaan henkilölle, jolle ei voida enää järjestää hänen tarvitsemaansa ympärivuorokautista hoitoa kotona tai palveluasunnossa tukipalvelujen turvin.
Palveluun sisältyy hoidon lisäksi täysi ylläpito kuten ruoka, lääkkeet, puhtaus, vaatetus sekä sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut. Hoivakodeissa asutaan yhden tai kahden
hengen huoneissa.
Hoitomaksu määräytyy hoivakodin asukkaan tulojen perusteella ollen 85 % hänen nettokuukausituloistaan ja se kattaa kaikki asumiseen ja hoitoon liittyvät kustannukset. Jos
pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt
yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa ja hänen kuukausitulot ovat suuremmat, maksu on
enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista kuukaudessa. Maksun
jälkeen asukkaalle tulee jäädä henkilökohtaiseksi käyttövaraksi vähintään 108 €/kk.
Hoivakoteja on Salossa neljä: Alholan hoivakoti, Halikkokoti, Hintan hoivakoti ja Kukonkallion hoivakoti.

|

Alholan hoivakoti
Alhomäentie 16, 25500 Perniö
Osastonvastaava
Hoivatyön päällikkö Kirsi Järvinen

02 772 6271
02 772 6025
02 772 6270

Halikkokoti
Hornintie 3, 24800 Halikko
Osastonvastaava
Hoivatyön päällikkö Susanna Kaunisto

02 772 6132
02 772 6046
02 772 6131

Hintan hoivakoti,
Kurkelantie 1629, 25410 Suomusjärvi
Kiurunhovi
Peipontupa
Tintinkolo
Pyynpirtti
Pääskynpesä
Osastonvastaava Kiurunhovi ja Pääskynpesä
Osastonvastaava Peipontupa
Osastonvastaava Tintinkolo ja Pyynpirtti
Hoivatyön päällikkö Hilkka Jaatinen

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

772
772
772
772
772
772
772
772
772
772

6135
6137
6138
6139
6140
6141
6351
6352
6350
6135

Kukonkallion hoivakoti
Kukonkalliontie 19, 24130 Salo
Ainola
Arvola
Päivölä
Tyynelä
Väinölä
Osastonvastaava Ainola
Osastonvastaava Arvola
Osastonvastaava Päivölä
Osastonvastaava Tyynelä ja Väinölä
Hoivatyön päällikkö Heli Poikela

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

772
772
772
772
772
772
772
772
772
772

6161
6159
6162
6158
6160
6402
6406
6403
6400
6153
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Lyhytaikais-, päivä- ja yöhoito
Lyhytaikaishoidolla tarkoitetaan lyhyttä etukäteen sovittua hoivajaksoa ympärivuorokautisessa tehostetun palveluasumisen yksikössä tai hoivakodissa. Asiakkaalle varataan aluksi
arviointijakso, jonka jälkeen päätetään jatko. Omaishoidon lyhytaikaiset lakisääteiset vapaat (alle seitsemän vuorokautta) järjestetään ennalta sovitusti vanhuspalveluiden yksikössä (kaksi paikkaa). Lyhytaikaishoidon tavoitteena on tukea vanhuksen kotona selviytymistä ja ennaltaehkäistä pitkäaikaista laitoshoitoa.
Lyhytaikaishoitoa käytetään mm. asiakkaan kotihoidon tukemiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen, omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäiviin ja lomiin, hoitavan omaisen lepoon, kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn arviointiin esim. ennen ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.
Hoidon tarve arvioidaan palveluohjausryhmässä. Palvelun myöntämisen perusteena on palvelutarpeen arviointi ja kiireellisyysjärjestys.
Palvelu

Tuotekuvaus

Asiakasmaksu

Lyhytaikainen hoivakotihoito

Sisältää perus- ja sairaanhoidon sekä ateriat.

45,60 € / hoitopäivä

Lyhytaikainen tehostettu
asumispalvelu

Sisältää hoivan ja huolenpidon sekä ateriat. Ei sisällä 33,90 € / hoitopäihenkilökohtaisia lääkkeitä tai lääkärinpalveluja.
vä

Päivä- ja yöhoito hoivakodissa

Sisältää perus- ja sairaanhoidon sekä ko. vuorokauden aikaan järjestetyt ateriat.

22,10 € / päivä tai
yö

Päivä- ja yöhoito tehoste- Sisältää hoivan ja huolenpidon sekä ko. vuorokauden 22,10 € / päivä tai
tussa asumispalvelussa
aikaan järjestetyt ateriat. Ei sisällä henkilökohtaisia
yö
lääkkeitä tai lääkärinpalveluja.
Lyhytaikainen tukiasumi- Sisältää hoivan ja huolenpidon sekä ateriat. Ei sisällä 22,10 € / hoitopäinen
henkilökohtaisia lääkkeitä tai lääkärinpalveluja.
vä

VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO
Vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren
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