Palvelut ja hinnasto 2020-2021
KOTI-TIKKA AY

Kotipalvelut ja kotihoito
Kotihoitopalveluista tehdään asiakkaan kanssa kirjallinen sopimus.
Sopimuksesta selviää laskutuksen perusteena oleva kotihoidon – ja/tai
kotisairaanhoidon sisältö ja siihen sovittu ajankäyttö.
Ensikartoituskäynti on aina veloitukseton: asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja siihen
perustuva palvelupaketin kokoaminen, hinnan määritys, palvelusopimuksen sisällön
kirjaus, sopimuksen tekeminen asiakkaan ja/tai asiakkaan omaisen ja/tai muun
yhteistyötahon - palveluntilaajan kanssa.
Jos kysymyksessä on yksittäinen/yksittäiset kotisairaanhoidolliset tehtävät, tai muu
vastaava ,palvelupaketin sopiminen tehdään lähtökohtaisesti puhelimitse (puh:
0402204270)
Asiakkaan tiedot ja kotihoitokäyntien sisältö kirjataan palveluntarjoajan sähköiseen
asiakastietojärjestelmään (Nursebuddy), sekä säännöllisen kotihoidon asiakkailla
efficaan.
Asiakas vastaa ensisijaisesti hoitotarvikkeiden hankkimisesta. Hankinnoissa voidaan
ohjata/avustaa tarvittaessa.
Minimiveloitus kotikäynneiltä on 30 min -hinnoittelun mukaan.
Näytteenottojen hinnoittelu näytteenottohinnaston mukaisesti.
Emme laskuta 5km säteellä toimipisteestämme olevista matkoista
kilometrikorvauksia lainkaan. Yli 5km:n ylittävistä matkoista laskutamme 0,45e/km
edestakaisesta matkasta.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
Koti-Tikka Ay

Palvelut ja hinnasto 01.03.2020- 01.03.2021
Palveluhinnasto/ Säännöllinen ja tilapäinen kotihoito sekä tukipalvelut.
Minimiveloitus 30 min. Hinnat ja palvelut ilman arvonlisäveroa (ALV 0%) palvelusetelillä.
Erikseen hankittuna palveluhintoihin lisätään (ALV 24%) arvonlisävero.
Palveluista on mahdollista hakea kotitalousvähennystä.

SIVU 1

Arkipäivinä (klo 7-18):


32,20€ / 60min



25€ / 30min

Arki-ilta (18-22):


37€ / 60min



29€ / 30min

Arki-yö (22-06):


45€ / 60min



35€ / 30min

Lauantai (7-18):


45€ / 60min



30€ / 30min

Lauantai ilta (18-22):


55€ / 60min



33€ / 30min

Lauantai yö (22-7):


63€ / 60min



40€ / 30min

Sunnuntai (7-18):


60€ / 60min



40€ / 30min

Sunnuntai ilta (18-22):


65€ / 60min



46€ / 30min

Sunnuntai yö (22-07):


75€ / 60min



56€ / 30min

Näytteenotto:
20€+alv24% Arkisin (ma-pe).

SIVU 2

Ompeleiden poisto:
15€+alv24%
Injektiot:
20€+alv24%

Palvelumme
Kotihoito (sisältää mm.)
Perushoidolliset, asiakkaan päivittäisen hygienianhoitoon liittyvät työtehtävät ja
lähihoitaja -tasoiset toimenpiteet, esim. suihkutus / kylvetys / saunotus
/vuodepesut, hiusten- ja hampaidenhoito, parranajo, ihonhoito, wc-apu /
vaipanvaihdot, suolentoimittamiseen liittyvät toimenpiteet, suoliavanteen hoito,
virtsateiden toistokatetrointi / kestokatetri -pussin tyhjennys, pienemmät
haavahoidot, pukeutumisessa avustaminen, vakiintuneet lääkkeenjaot ja -annot
asiakkaalle / lääkehoidon toteutumisen seuraaminen, verenpaineen ja -sokerin
mittaukset, painonseuranta, suppeatasoiset muisti-, ravitsemustila- ja
toimintakykytestaukset, kirjaukset ym.

Kotisairaanhoito (sisältää mm.)
Sairaanhoidolliset toimenpiteet ja työtehtävät, esimerkiksi asiakkaan lääkehoidon
kartoitukset ja lääkkeenjaot ja lääkkeiden antaminen, lääkeaine -injektiot ja
lääkehoidon toteuttaminen, verenpaineen ja -sokerinmittaus, painon mittaus ja
seuranta, suoliavanteen hoito, virtsatiekatetrointi (kerta- tai kestokatetrointi),
vaativammat haavahoidot lääkärin ohjeistuksen mukaan, haavahoitotuotteiden
tilaamisessa avustaminen / tuotteiden nouto ja tuonti asiakkaan luokse, ompeleiden
/ haavahakasten poisto, kivun hoito ym.

Näytteenotto:
Näytteenotto (veri-, virtsa-, uloste-, haavaerite-, ja yskösnäytteet) -hinnat sisältävät
laboratoriolähetteen selvittämisen puhelimitse terveyskeskuksesta tai
keskussairaalasta näytteenottoa edeltävästi, näytteenottokäynnin asiakkaan luona
(näytteenottovälineet sisältyvät hintaan), otettujen näytteiden toimittamisen
laboratorioon.

Kotihoitopalvelujen varaukset ja lisätiedot saat yrityksemme puhelinnumerosta:
0402204270, sähköpostista: asiakaspalvelu@kotitikka.fi tai täyttämällä
yhteydenottolomakkeen osoitteessa www.kotitikka.fi .

SIVU 3

TERVETULOA ASIAKKAAKSEMME!

Me autamme!
Koti-Tikka Ay

SIVU 4

