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Yhteystiedot

Järvenpään kaupunki

Palvelutarpeen arviointi
palvelukoordinaattori Anne Korvenniemi, p. 040 315 3038

Kotihoito

Palveluohjaus (kotiasumisen tukipalvelut)
palveluohjaaja Päivi Mänkärlä, p. 040 315 3226
Kotihoidon hoitotyön esimiehet
Niina Lakua, p. 040 315 2142
Pirkko Toivanen, p. 040 315 3351
Kati Vuori, p. 040 315 2127
Kotihoidon päällikkö
Tiina Palmu, p. 040 315 2002
sähköposti etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi tai
kotihoito@jarvenpaa.fi

Voitte hakea kaupungin kotihoidon asiakkuutta, jos teillä on
vaikeuksia selviytyä päivittäisistä asioista kodissanne.
Ottakaa yhteyttä Järvenpään kaupungin palvelukoordinaattori
Anne Korvenniemeen, p. 040 315 3038 ja sopikaa arviointikäynti
kotiinne.

Arviointikäynti ja suunnitelma
Arviointikäynnillä kodissanne kaupungin työntekijä arvioi palvelutarpeenne ja
kuntonne. Mikäli avuntarpeenne on säännöllistä ja se ylittää kaupungissa
määritellyt kotihoidon kriteerit, sovitaan kanssanne käynnin yhteydessä
palvelu- ja hoitosuunnitelman laadinnasta.
Suunnitelmaan kirjataan ne asiat, joissa tarvitsette
apua, kaikki saamanne palvelut, eri toimijoiden
antama apu (esim. omaiset) sekä hoito ja apu, jota
tarvitsette kotihoidon kautta.
Kotihoidon esimies tekee teille palvelu- ja maksupäätöksen asiakkuudesta,
joka pohjautuu laadittuun palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Päätökset
postitetaan teille kotiin tai muulle sovitulle yhteyshenkilöllenne.

Kotihoidolla monipuolista tukea ja apua kotiin
Kotihoidon tavoitteena on teidän kotona
selviytymisenne tukeminen
moniammatillisen, oikea-aikaisen ja
laadukkaan hoitotyön avulla voimavarojanne
vahvistaen.

Kotihoidon tehtävänä on mahdollistaa teidän hyvä ja turvallinen elämä omassa
kodissanne sairauksista tai toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta
terveydenhoidon, sairaanhoidon, kotipalvelun, sosiaalityön ja kuntoutuksen
avulla. Kotihoidolla myös ennaltaehkäistään tarvetta siirtyä
pitkäaikaisasumiseen ennenaikaisesti.
Kotihoito sisältää mm. turvapalvelut, ateria- ja
siivouspalvelut ja muut arjen tukipalvelut sekä hoivan ja
hoidon yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Hoito on tarvittaessa
ympärivuorokautista
Tiimiin kuuluvat kotihoidon lääkäri, sairaanhoitaja,
lähihoitaja, fysioterapeutti ja palveluohjaaja.

Kotihoitoa tilapäisesti tai säännöllisesti
Mikäli teillä on tilapäinen palveluntarve esimerkiksi
kotiuduttuanne sairaalasta, voitte saada tilapäisiä
palveluseteleitä. Näiden avulla voitte hankkia palvelun
yksityiseltä palveluntuottajalta ennalta sovittuun hoitoon
ja hoivaan enintään kolmen viikon ajaksi.
Palvelusetelillä te voitte hankkia sosiaali- ja terveystoimen hoito- ja
hoivapalveluja itse valitsemaltanne kaupungin hyväksymältä palvelutuottajalta.
Mikäli haluatte teille myönnetyn palvelunne säännöllisen kotihoidon
palvelusetelillä, teille lasketaan palvelusetelin arvo tulojenne mukaan ja saatte
palvelupäätöksen. Te maksatte omavastuuosuutena palveluseteliarvon ja
palvelun hinnan välisen erotuksen. Seteli arvo on enimmillään 27 € /h ja se
myönnetään määräajaksi enintään 12 kk kerrallaan.

Asiakkaaksi hakeutuminen
Asiakkaaksi hakeutuminen tapahtuu joko kirjallisella hakemuksella lomakkeella
joka löytyy kaupungin internetsivuilta tai ottamalla yhteyttä kotihoitoon
palvelukoordinaattoriin palvelutarpeen arvioimiseksi

