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ASIAKKUUSOHJAUS 

 

Palveluvastaava vastaa ikäihmisten palveluiden ohjauksesta ja neuvonnasta sekä palvelutarpeen 
arvioinnista. Häneen otetaan yhteyttä uusissa kotihoidon asiakkuuksissa. 

Palveluvastaava päättää yli 65- vuotiaiden kotona asumisen tukemiseen liittyvistä kotihoidon palveluista, 
sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista, tulosidonnaisesta palvelusetelistä ja yli 65-vuotiaiden 
omaishoidon tuesta. Palveluvastaavan toimipisteet ovat maanantaista torstaihin Palvelukeskus 
Jokisimpukka ja perjantaina Luvian taajaman terveysasema ja hänet tavoittaa puhelimitse, sähköpostilla, 
asioimalla paikan päällä tai ajanvarauksella. Vanhustenhuollon osastosihteeri on tavoitettavissa 
asiakasmaksuasioissa Palvelukeskus Jokisimpukassa ja torstaisin Luvian terveysasemalla klo 10.00- 
12.00.  

Vanhuspalvelupäällikkö päättää asumispalveluihin sijoittumisesta SAS-työryhmän esityksen pohjalta. 

 

Lisätietoja: 

Jaana Tuokkola 
vanhuspalvelupäällikkö, Palvelukeskus Jokisimpukka 
puh. 044 312 4327 
jaana.tuokkola@eurajoki.fi 

Johanna Kivimäki, sij. Minna Kuusisto 7.1.-31.12.2019  
palveluvastaava, Palvelukeskus Jokisimpukka 
puh. 044 312 4357  
minna.kuusisto@eurajoki.fi 

Kaisu Korpela  
asiakkuuspäällikkö, Palvelukeskus Jokisimpukka 
puh. 044 431 2725  
kaisu.korpela@eurajoki.fi 

Johanna Hellstén  
osastosihteeri, Palvelukeskus Jokisimpukka 
puh. 044 312 4332  
johanna.hellsten@eurajoki.fi 

 

KOTIPALVELU 

Kotipalvelulla tarkoitetaan avustamista niissä toimissa, joihin asiakas ei itse tai läheistensä avulla kykene 
liittyen asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin sekä muuhun 
jokapäiväiseen elämään. Kotipalvelua annetaan myös erityistilanteissa, jolloin ulkopuolinen apu voi 
auttaa arjen järjestämisessä.  
Kotipalvelua toteutetaan yhteistyössä asiakkaan, omaisen ja eri yhteistyötahojen, esim. 
kotisairaanhoidon kanssa ja se perustuu kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan.  Keski-Satakunnan 
terveydenhuollon kuntayhtymän asiantuntijahoitajien ja TEKOJA-tiimin (tehostetun kotikuntoutuksen 
tiimi) toimintaa voidaan hyödyntää myös Eurajoen kotihoidon asiakkaiden tehostetun kotikuntoutuksen 
tukena. 
Hoito- ja palvelusuunnitelmaa varten selvitetään asiakkaan kokonaistilanne ja hoidon ja palvelujen tarve 
sekä sovitaan hoidon toteuttamisesta sekä tavoitteista. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan kaksi 
kertaa vuodessa tai asiakkaan tilanteen muututtua. 

 

Lisätietoja: 

Johanna Kivimäki, sij Minna Kuusisto 7.1.-31.12.2019 
palveluvastaava, Palvelukeskus Jokisimpukka 
puh. 044 312 4357  
minna.kuusisto@eurajoki.fi 
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Katri Einmaa 
kotipalvelun esimies, Palvelukeskus Jokisimpukka 
puh. 044 431 2741  
katri.einmaa@eurajoki.fi 

 

KOTIHOITOPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2018 ALKAEN  

Tilapäisestä kotipalvelusta peritään käyntikertamaksu 

 

Käynti/aika     
  
   

Maksu   

0 - 30  min   2,50 € 

30 min- 1 tuntia   5,00 € 

1      - 2 tuntia   10,00 € 

2      - 3 tuntia   15,00 € 

3      - 4 tuntia   20,00 € 

4      - 6 tuntia   30,00 € 

yli   6   tuntia   40,00 € 

 

Säännöllisen kotipalvelun maksut 

Kotihoidon asiakasmaksu määräytyy aikaperusteisesti palvelu- ja hoitosuunnitelmassa sovitun  
palveluun käytettävän ajan perusteella ja asiakkaan bruttotulojen mukaan. 
Asiakasmaksuasetuksen 29 §:ssä määritellään ne tulot, joita ei kotipalvelun ja kotisairaanhoidon 
kuukausimaksua määrättäessä oteta huomioon. Kaikki muut tulot voidaan ottaa maksua määrättäessä 
huomioon. Tuloina ei oteta huomioon asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella 
suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja ja rintamalisää. 

 
hlö- 
määrä 

1.1.2018 
tuloraja 
ylittävältä 
osalta € 

 
alle  
5 h 

 
alle  
10 h 

 
alle  
20 h 

 
yli  
20 h 

1 576 14 % 21% 28 % 35 % 

2 1063 10 % 14 % 18 % 22 % 

3 1667 9 % 12 % 15 % 18 % 
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4 2062 8 % 11% 13 % 15 % 

5 2496 7% 10% 12 % 13 % 

6 2866 6% 8 % 10 % 11 % 

Maksun periminen poissaolon ajalta 

Kotona annettavan palvelun maksu peritään 32 §:n mukaan myös käyttäjästä johtuvan tilapäisen 
keskeytyksen ajalta. Jos palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää 
ylittävältä osalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuen lyhyemmäksikin ajaksi, tai käyttäjä on 
laitoshoidossa, ei maksua peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelu on keskeytyksissä 
koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan 

 

KOTONA ASUMISEN TUKIPALVELUT 

 

Kotiin on mahdollista saada erilaisia tukipalveluja, jotka turvaavat kotona 
selviytymistä. Tukipalveluja haettaessa asiakkaan tilanteesta tehdään palvelutarveselvitys, jonka 
perusteella palvelu voidaan myöntää. Tukipalvelujen saaminen ei edellytä kotihoidon palvelua. 

Tukipalveluja ovat mm. 

 Ateriapalvelu 

 Vaatehuolto 

 Kuljetuspalvelu  

 Turvapalvelu 

 Kauppa-ja asiointipalvelu 

 Siivouspalvelu palvelusetelillä 

 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 

 

TUKIPALVELUMAKSUT 1.1.2019 

 
        

 
Ateriapalvelu   Ateria asiakkaan kotiin     8 €/ateria 

Sauna- ja 
kylvetyspalvelu 

  
Tupalan vanhustentaloalueen vanhuksille 
Muille käyttäjille 

    
3,00 €/kerta 
6,00 €/kerta 

Pyykkipalvelu   Pyykin pesu, pesuaine ja jälkikäsittely     
 
7,00 €/kerta 

Kuljetus   Sauna- ja pyykkipalvelussa     3,50 €/kerta 

 
Asiointipalvelu 

        
 
5,00 €/kerta 

Turvapalvelu   

 
 
GSM-liittymä (sis. SIM-kortin ja hälytyspäivystyksen) 
GSM-liittymä (sis. hälytyspäivystyksen, asiakas hankkii SIM-
kortin itse) 
Hälytyskäynti (kunnan kotipalvelu hoitaa) 
Kertaluonteinen asennusmaksu 

    

 
36,50 €/kk 
34,50 €/kk 
 
8,70 
€/käynti 
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KULJETUSPALVELU  

  

Sosiaalihuoltolain mukaisen, tulosidonnaisen (yhdenhengen taloudessa 1000€/kk ja kahdenhengen 
taloudessa 1700 €/kk) kuljetuspalvelun tarkoitus on tukea ensisijaisesti ikääntyneiden itsenäisen 
elämisen mahdollisuuksia kotona. Tavoitteena on antaa sellaisia palveluita, jotka mahdollistavat 
itsenäisen asumisen ja omatoimisen selviytymisen päivittäisistä toiminnoista. 
Kuljetuspalvelua voidaan käyttää Eurajoen kunnan ja naapurikunnan (Eura, Harjavalta, Nakkila, Pori, 
Rauma) alueelle suuntautuviin matkoihin. 
 
Lisätietoja: 

Johanna Kivimäki, sij Minna Kuusisto 7.1.-31.12.2019 
palveluvastaava, Palvelukeskus Jokisimpukka 
puh. 044 312 4357 
minna.kuusisto@eurajoki.fi 
 
 

KOTISAIRAANHOITO 

 
Kotisairaanhoito on asiakkaan kotona selviytymisen ja toimintakyvyn tukemista, ohjausta ja sairauden 
hoitoa yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Kotisairaanhoito voi olla 
tilapäistä avun tarvetta tai pidempiaikaista valvottua kotihoitoa, kun hoidon tarve on jatkuvaa. Tällöin 
tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma vastaamaan asiakkaan tarpeita.  
  

Lisätietoja:  

 

Kotisairaanhoito Eurajoki 

Maarit Alasvuo 
sairaanhoitaja 
puh. 044 450 3937 

Terhi Määttä 
sairaanhoitaja 
puh. 044 450 3939 

Enni Toivonen 
sairaanhoitaja 
puh. 044 450 3938 

 

Kotisairaanhoito Luvia 

Miia Koskenvaara 
sairaanhoitaja 
puh. 044 450 3546 

Mari Luhtasaari 
sairaanhoitaja 
puh. 044 450 3547 

Marja Lampela 
vastaanottopalveluiden johtaja 
puh.0400 187 979 

Tilapäisen kotisairaanhoidon käyntimaksu 12 €  
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KUNTOUTUS 

 
Ikääntyneillä kotihoidon tai asumispalveluiden asiakkailla on mahdollisuus kuntoutuspalveluihin, joita ovat 
liikkumiseen ja päivittäisiin toimintoihin liittyvä ohjaus ja neuvonta, lihaskunto- ja tasapainoharjoittelu, 

apuvälinearviointi ja elintapoihin liittyvä ohjaus. Kuntoutuspalveluja toteutetaan asiakkaan kanssa 

yhdessä laaditun kuntoutussuunnitelman mukaisesti yksilö- tai ryhmämuotoisina yhteistyössä asiakkaan 
ja omaisten sekä muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa.  
 
Lisätietoja: 

Matti Mustonen  
fysioterapeutti, asumispalvelut/Jokisimpukka 
puh. 044 312 4284 
matti.mustonen@eurajoki.fi 

Henna-Riikka Junnila 
fysioterapeutti, kotikuntoutus/Luvia 
puh. 044 431 2729  
henna-riikka.junnila@eurajoki.fi 

Maili Vuoristo  
kuntohoitaja, kotikuntoutus/Eurajoki 
puh. 044 312 4358  
maili.vuoristo@eurajoki.fi 
 

PÄIVÄTOIMINTA 

 

Ikäihmisten päiväkeskustoiminta on tarkoitettu erityisesti yksinäisille vanhuksille sekä niille ikääntyneille, 
joiden omainen toimii omaishoitajana. Toiminnan tavoitteena on ylläpitää asiakkaiden liikunta- ja 
toimintakykyä ja terveyttä sekä edistää sosiaalista kanssakäymistä. Päiväkeskustoiminta tukee myös 
omaishoitajien jaksamista. Tarvittaessa päiväkeskukseen järjestetään kuljetus. 

Päiväkeskus toimii tiistaisin Luvian vanhustentalojen kerhohuoneella sekä keskiviikkoisin ja torstaisin 
Palvelukeskus Jokisimpukassa. Ohjelma alkaa klo 10.30 ja kotiinlähtö on klo 16.30. Päivän aikana 
osallistujat nauttivat kaksi lämmintä ateriaa ja päiväkahvin. 

Päiväkeskustoiminnasta peritään 18,00 €:n päivämaksu (6h), osapäivätoiminnasta (3h 30min) 11 €  ja 
mahdollisesta taksikuljetuksesta voimassa olevan linja-autotaksan mukainen maksu. 

 

Lisätietoja: 

Kaarina Tamminen 
toiminnanohjaaja, Palvelukeskus Jokisimpukka 
puh. 044 312 4924 
kaarina.tamminen@eurajoki.fi 

Seija Valtanen 
toiminnanohjaaja, Luvia 
puh. 044 431 2731 
seija.valtanen@eurajoki.fi 

 

OMAISHOIDON TUKI  

 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon 
järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. 

Omaishoitajalle annettavat sosiaalihuollon palvelut merkitään hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka 
tehdään yhdessä asiakkaan ja hoitoon osallistuvien kanssa. 

 

mailto:matti.mustonen@eurajoki.fi
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Omaishoidon tuen myöntämisen perusteena on hoidon tarve. Palveluvastaava ja palveluohjaaja tekevät 
kotikäynnin, jonka perusteella yhdessä hakemuksen kanssa tehdään päätös omaishoidon tuesta. 
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä säädetään omaishoidon tuesta annetun lain 
(937/2005) 5 §:ssä. 

Lisätietoja: 

Marita Lappi 
palveluohjaaja, Tupalan vanhustentaloalue 
puh. 044 312 4929 
marita.lappi@eurajoki.fi 

Johanna Kivimäki, sij Minna Kuusisto 7.1.-31.12.2019 
palveluvastaava, Palvelukeskus Jokisimpukka 
puh. 044 312 4357 
minna.kuusisto@eurajoki.fi 

 

TATU JA ARTO 

 
TATU JA ARTO – toiminnat on kehitetty kevään 2014 aikana Eurajoki yhdessä paremmaksi – hankkeen 
puitteissa. Nämä toiminnat on tarkoitettu yli 65 -vuotiaiden omaishoitajien tueksi. Omaishoitajia on myös 
ollut mukana toimintojen kehittämistyössä. 

TATU on taukotupa Palvelukeskus Jokisimpukassa ja ARTO taas arjen toveri. Artot ovat 
vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka voivat tulla omaishoidettavan kotiin tarvittaessa. 

Nämä toiminnat on tarkoitettu kaikille yli 65-vuotiaille omaishoidettaville (myös niille, jotka eivät ole 
tehneet sopimusta kunnan kanssa). 
 

Lisätietoja: 

Kaarina Tamminen 
toiminnanohjaaja, Palvelukeskus Jokisimpukka 
puh. 044 312 4924 
kaarina.tamminen@eurajoki.fi 

 

ASUMISPALVELUT 

 

Ikäihmisten asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat eri syistä tukea ja palveluja 
asumisensa järjestämiseen. Asumispalveluhakemukset käsitellään SAS- työryhmässä ja 
vanhuspalvelupäällikkö tekee päätökset asumispalvelujen myöntämisestä. 

 

Vanhustentaloasuminen 

 

Eurajoella ikäihmisten ja erityisryhmiin kuuluvien käytössä ovat Tupalan ja Luvian kylän 
vanhustentaloalueiden rivitaloasunnot.  

Tupalan alue palveluineen turvaa ikääntyneille yksilöllisen, aktiivisen ja kodinomaisen asumisen. Tupalan 
palvelutalossa on 10 yksiötä, jotka on suunniteltu liikuntaesteisille. Alueella on lisäksi 42 
vuokrarivitaloasuntoa, joiden koot vaihtelevat 30-49m². 

Luvian kylässä tarjolla on vuokra- asuntoja aivan keskustan tuntumassa lähellä palveluita ja kirkkoa. 
Asuntoja on yhteensä 34 kpl. Asuntojen koko vaihtelee 28.8 m2 – 48.5 m2. Asunnot ovat yksiöitä tai 
kaksioita. Osa niistä soveltuu myös liikuntaesteisten asunnoksi. 

Kotipalvelu ja kotisairaanhoito tukevat tarvittaessa Tupalan ja Luvian asukkaita yhdessä asukkaan 
kanssa tehdyn palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Tupalassa toimii tukipalveluina ruokala, 
saunapalvelu ja pyykkipalvelu. Luvian vanhustentaloalueella on sauna- ja pyykkipalvelu. 

mailto:marita.lappi@eurajoki.fi
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Palveluasuminen Jokisimpukassa 

 

Kotokari (ei hakemusta) 

Jokisimpukan Kotokari-yksikkö on palveluasumisyksikkö äkillisen ja/tai tilapäisasumisen, omaishoidon 
vapaiden sekä jatkokuntoutuksen yksikkö, silloin kun hoidon tarve tai valvonta ei ole 
ympärivuorokautista.  

Kotokari-yksikön maksu on 34 e/vrk (ei kerrytä maksukattoa). Asiakkaalla tulee olla omat lääkkeet, 
apuvälineet ja henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet. Liinavaatteet ja muu ylläpito sisältyvät 
asiakasmaksuun. Säännöllisen intervalliasiakkaan maksu on 22,50€/vrk ja omaishoidontuen vapaan 
aikainen vuorokausimaksu on 11,40 €. 

 

Kaunissaari, Mäntykari ja Tyrnikari  

Palvelukeskus Jokisimpukan yhteydessä on palveluasuntoja, joissa jokaisessa on oma wc ja suihkutila.  
Kotipalvelu ja kotisairaanhoito tukevat Jokisimpukan palveluasumisen asukkaita yhdessä asukkaan 
kanssa tehdyn palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. 

Kotipalveluhenkilöstö työskentelee palveluasunnoissa joka päivä klo 7.00–22.00, yöaikaan 
turvapuhelinhälytykset välittyvät kotipalveluhenkilökunnan päivystyspuhelimeen. 

Palvelutalossa toimii tukipalveluina ruokala, saunapalvelu, pyykkipalvelu ja turvapalvelu. 

Pitkäaikaisen palveluasumisen hoivan asiakasmaksu määräytyy aikaperusteisesti palvelu- ja 
hoitosuunnitelmassa sovitun palveluun käytettävän ajan perusteella ja asiakkaan bruttotulojen mukaan.  

 
Tukipalvelumaksut ovat myös samat kuin kotona asuville (kts kotipalvelun maksutaulukko). 
 

Muita maksuja palveluasumisessa ovat:  

Asiakas maksaa vuokran suoraan palveluntuottajalle, palvelutuottajan mukaisen vuokran sekä 
siivouksen (Siivouspalvelu ISS 1HH 27€/ kk ja 2HH 30€/ kk)    

Ateriapalvelu:   
aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala  339,45 € /kk 
aamupala, lounas, päiväkahvi ja iltapala   226,30€/ kk 
Turvapalvelu     25€/kk 

 

Tehostettu palveluasuminen 

 

Tehostettua palveluasumista järjestetään Jokisimpukassa Karpalon ja Suvannon yksiköissä ikäihmisille, 
joiden hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.  

Tehostettu palveluasuminen sisältää asiakkaan tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon, 
lääkäripalvelun, toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan, ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalvelut 
sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.  

Tehostetun palveluasumisen asiakkaalle laaditaan yhteistyössä omaisten kanssa asiakassuunnitelma. 

Asiakkaan toimintakyvyn heikentyessä tai asiakkaan tarvitseman sairaalahoidon jatkohoito sekä 
saattohoito ja mahdollisuus arvokkaaseen kuolemaan pyritään järjestämään tehostetussa 
palveluasumisessa yhteistyössä kotisairaalan kanssa.  

Tehostettua palveluasumista toteutuu myös yksityisten palvelutarjoajien toimesta, joko ostopalveluna tai 
palvelusetelillä. 
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Tehostetun palveluasumisen maksut 

Ateriapalvelut 
Sisältävät kaikki ateriat     339,45 € /kk 
(aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala)  

 

Tukipalvelut 
Paketin hinta     110 €/kk 
Sisältö: pyykin pesun, siivouksen, paloturvalliset vuodevaatteet ja niiden pesun, turvapalvelun, 
kylvetyksessä tarvittavat peruspesuaineet (shampoo ja pesuvoiteet) 

 

Hoivapalvelut 
Palvelumaksu on asiakasmaksuasetuksen 3 §:n perusteella henkilön yhteenlaskettujen bruttotulojen 576 
euron ylittävästä osasta 35 %.  

Sisältö: Tehostetun palveluasuminen palvelumaksu sisältää asiakkaan tarpeen mukaisen 
ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon, toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan sekä 
osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. 

 

Vuokra 
Asiakas maksaa vuokran suoraan palveluntuottajalle palvelutuottajan määrittelemän vuokran.  

 

Käyttövara  
Asiakkaalle jää kuukausittaisiksi käyttövaroiksi ateria-, tuki- ja hoivapalvelumaksun sekä vuokran jälkeen 
vähintään 130 €/kk. 
 

Asiakas vastaa itse: 
hammashoito   
silmälasit ja apuvälineet 
hiustenhoito 
jalkojenhoito  
kuljetukset 
henkilökohtainen vaatetus 
henkilökohtainen hygienia, lukuun ottamatta inkontinenssituotteet, peruspesuaineet ja WC-paperit 
 

Huomioon otettavat tulot 
Palvelumaksuja määrättäessä tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän veronalaiset ansio- ja 
pääomatulot sekä verosta vapaat tulot lukuun ottamatta rintamalisää (asiakasmaksuasetus § 27). Jos 
kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden 
verotuksessa huomioitu keskimääräinen tulo. Asiakkaan tulot ja maksut tarkistetaan vuosittain. 

Asiakasmaksuasetuksen 29 §:ssä määritellään ne tulot, joita ei kotiin annettavien palvelujen 
kuukausimaksua määrättäessä oteta huomioon. Kaikki muut tulot voidaan ottaa maksua määrättäessä 
huomioon.  

Tuloina huomioidaan hoiva- ja hoitopalveluiden maksua määriteltäessä asiakkaan bruttotulot 
(määräytyy asiakasmaksuasetuksen 3 §:n perusteella) ja lopullista palvelumaksua määriteltäessä 

asiakkaan nettotulot.  

 

Palvelumaksun alentaminen lääkekulujen perusteella 
Palvelusta perittävä maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön 
toimeentuloedellytykset, elatusvelvollisuus tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä 
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, nro 1288/1993 § 11). Sosiaalipalveluista perittävän 
maksun alentaminen on aina ensisijaista toimeentulotuen myöntämiseen nähden.  
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Asiakkaalta perittävää palvelumaksua alennetaan, mikäli omaan käyttöön jäävä 130,00 euroa/kk ei 

riitä kattamaan lääkemenoja.  
Palvelumaksun alentamista tulee aina hakea kirjallisesti asiakkaan tai hänen edustajansa pyynnöstä. 
Palvelumaksupäätöksen tekevä viranhaltija selvittää asiakkaan taloudellisen tilanteen, tekee laskelman 
ja sen jälkeen voi myöntää maksualennuksen tai tehdä päätöksen myöntämättä jättämisestä. 
Palvelumaksua ei peritä sairaalassaoloajalta. Sairaalamaksuihin voi tarvittaessa hakea 
toimeentulotukea. 
 

Lopullinen palvelumaksu 

Asiakkaan nettotuloista vähennetään vuokra, ateria- ja tukipalvelumaksu, hoiva- ja hoitopalvelumaksu, 
ja asiakkaan omaan käyttöön jäävä tehostetun palveluasumisen käyttöraha vähintään 130 €/kk. Lisäksi 
vähennetään mahdollinen maksun alennus.  

Jos henkilö on välittömästi ennen tehostettuun palveluasumiseen muuttamista elänyt yhteistaloudessa 
avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, noudatetaan palveluasumisen maksussa sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c §:ää kotiin jäävän pienempituloisen puolison toimeentulon 

turvaamiseksi. Palvelumaksuksi määritellään puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista enintään 

42,5 %.  

 

Muut huomioon otettavat asiat 
Edunvalvojan palkkio huomioidaan palvelumaksun vähennyksenä siltä osin, jos asiakkaalla on 
pääomatuloja. 

Asiakkaan mahdolliset aikaisemman kodin kulut jäävät asiakkaan maksettavaksi. Näitä kuluja ei 
huomioida vähennettävinä erinä palvelumaksua määritettäessä.  

 

Lisätietoja: 

Minna Kuusisto, sij. Mia Kauramaa 7.1.-31.12.2019 
tehostetun palveluasumisen esimies, Palvelukeskus Jokisimpukka 
puh. 044 312 4229 
mia.kauramaa@eurajoki.fi  

Lyhytaikaishoito Jokisimpukassa 

 

Lyhytaikaishoito eli intervallihoito on ympärivuorokautista tilapäistä tai määräajoin toistuvaa kuntouttavaa 
laitoshoitoa. Syitä lyhytaikaishoitoon voivat olla mm. omaishoitajan lakisääteinen loma, toimintakyvyn 
arviointi, lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi, kuntoutus tai pitkäaikaisen hoitopaikan odotus. 

Osaston toimintaperiaatteisiin kuuluu kuntouttamista edistävä työote, jolla pyritään parantamaan tai 
ylläpitämään asiakkaan toimintakykyä.  

Kuntoutumista edistävä työote on toimintatapa, joka kunnioittaa asiakkaan yksilöllisyyttä ja toiminta on 
asiakkaan itsenäistä selviytymistä tukevaa. Kuntoutujaa kannustetaan ja rohkaistaan toimimaan 
omatoimisesti, ottaen huomioon hänen omat voimavaransa. 

Kuntouttava työote on käytännössä ihmisen ymmärtämistä, motivoimista, palautteen antamista ja 
vastaanottamista, asioiden oivaltamista sekä kekseliäisyyttä. 

Osastolla ei ole varsinaisia vierailuaikoja, mutta toivomme että vieraat kunnioittaisivat osaston 
päivärytmiä, joka on nähtävillä osaston seinällä.  

 

Lisätietoja: 

Hanna Leskinen 
kotiutuskoordinaattori, Palvelukeskus Jokisimpukka 
puh. 044 312 4319 
hanna.leskinen@eurajoki.fi 

mailto:mia.kauramaa@eurajoki.fi
mailto:hanna.leskinen@eurajoki.fi
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Pitkäaikainen laitoshoito Palvelukeskus Jokisimpukassa 

 

Jokisimpukan pitkäaikainen laitoshoito tarjoaa hoitoa ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti runsaasti 
apua tarvitseville tai lähes täysin autettaville ikäihmisille silloin, kun muut palvelut on todettu 
riittämättömiksi. 

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ikäihmisen hoito perustuu hänen itsensä ja tarvittaessa hänen läheisensä 
kanssa yhdessä laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Tavoitteena on tarjota ikäihmiselle 
toimintakykyä tukevaa hyvää perushoitoa kuntouttavalla työotteella hänen omia voimavarojansa tukien. 

 

Lisätietoja: 

Merja Santapere 
osastonhoitaja, Palvelukeskus Jokisimpukka 
puh. 044 312 4335 
merja.santapere@eurajoki.fi 

Laitoshoidon maksut 

 

Hoitopäivämaksu (lyhytaikainen laitoshoito)    48,90 € 
Maksukaton (683 €) täyttymisen jälkeen    22,50 € 

 

Hoitopäivämaksu (pitkäaikainen laitoshoito)  
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon laitoksissa hoidettavalta 
voidaan periä maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Perittävä maksu on 85 % hoidettavan 
henkilön nettokuukausituloista. Omaan käyttöön jäävä osuus on 15 % tai vähintään 108 €/kk.  

Enemmän ansaitsevan puolison siirtyessä laitoshoitoon maksukyvyn mukainen hoitomaksu määritellään 
avio- tai avopuolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella. Hoitomaksu voi olla enintään 42,5 % 
yhteenlasketuista tuloista silloin, kun pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen 
laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen 
kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison. 

 

Lisätietoja: 

Jaana Tuokkola 
vanhuspalvelupäällikkö, Palvelukeskus Jokisimpukka 
puh. 044 312 4327 
jaana.tuokkola@eurajoki.fi 

mailto:merja.santapere@eurajoki.fi
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Yhteystietoja 

 

Vanhuspalvelupäällikkö  

Jaana Tuokkola, puh. 044 312 4327 
 jaana.tuokkola@eurajoki.fi 

 

Asiakkuuspäällikkö  

Kaisu Korpela, puh. 044 431 2725 
kaisu.korpela@eurajoki.fi 

 

Palveluvastaava  

Johanna Kivimäki, sij Minna Kuusisto 7.1.-31.12.2019 puh. 044 312 4357 
minna.kuusisto@eurajoki.fi 

 

Toiminnanohjaaja 

Kaarina Tamminen, puh. 044 3124 0494  
kaarina.tamminen@eurajoki.fi 

 

Palveluohjaaja  

Marita Lappi, puh. 044 312 4929 
marita.lappi@eurajoki.fi 

 

Kotiutuskoordinaattori  

Hanna Leskinen, puh. 044 312 4319  
hanna.leskinen@eurajoki.fi 

 

Kotipalvelun esimies  

Katri Einmaa, puh. 044 431 2741  
katri.einmaa@eurajoki.fi 

 

Tehostetun palveluasumisen esimies  

Minna Kuusisto, sij. Mia Kauramaa 7.1.-31.12.2019 puh. 044 312 4229  
mia.kauramaa@eurajoki.fi 

 

Osastonhoitaja  

Merja Santapere, puh. 044 312 4335 
merja.santapere@eurajoki.fi 

 

Osastosihteeri  

Johanna Hellstén, puh. 044 312 4332 
johanna.hellsten@eurajoki.fi 
 
 
Fysioterapeutti 

Matti Mustonen, puh. 044 312 4284 
matti.mustonen@eurajoki.fi 
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Fysioterapeutti 

Henna-Riikka Junnila,  puh. 044 431 2729 
henna-riikka.junnila@eurajoki.fi  
 
Kuntohoitaja 

Maili Vuoristo, puh. 044 312 4358  
maili.vuoristo@eurajoki.fi 
 

Osoite: 
Eurajoen kunta 
Vanhustenhuolto 
Kalliotie 5 
27100 Eurajoki 


