
   
 

Kivipuron kotiin saatavat palvelut 
 

 
Kotiavustaminen 37 € / h (minimi 1 h) 

 Siivous, pyykkihuolto, ulkoilu, asiointi 
 

Mikäli siivouskäynnillä ei ole mahdollista käyttää asiakkaan siivousvälineitä, tuodaan mukana omat 
välineet/tarvikkeet. Tästä joudutaan perimään erillinen tarvikemaksu 5 € + alv / siivouskerta.  
 
 

 
Hoivapalvelut 38 € / h (minimi ½ h, 26,60 €) 

 Hygienianhoito, ruokailuapu, lääkehoito, terveydentilan seuranta 
 

Hoivapalvelukäynti saattaa sisältää myös toimistolla tehtäviä selvitystöitä, kuten esimerkiksi lääkeasi-
oiden selvittelyä tai ajanvarausta.  

 
 

Kotisairaanhoito 52,00 € / h (minimi ½ h, 35,65 €)  

 Injektiot, vaativa haavanhoito, näytteenotto (esim. verinäytteet), kestokatetrointi, korva-
huuhtelu, tikkien ja haavahakasten poistaminen 
 
 

 
Hinnat voimassa arkisin klo 7.00 – 18.00, hintoihin lisätään 
 

 Klo 18.00 – 21.00, iltalisä 15 %                 hoivapalvelun hinta 43,70 € / h  
 

 Klo 21.00 – 6.00, yölisä 40 %                    hoivapalvelun hinta 52,30 € / h 
 

 Lauantaisin ja aattoina, 25 %                     hoivapalvelun hinta 47,50 € / h 
 

 Lauantaisin ja aattoina klo 20 jälkeen sekä  
 sunnuntaisin ja arkipyhinä, 75 %              hoivapalvelun hinta 66,50 € / h 
 
 

 
Etälääkäripalvelu 55,10 € / krt. (sis. etälääkäri, hoitaja ja yhteydenotto) 

 Allergiaoireet 

 Vatsa-, silmä- ja iho-oireet 

 Tulehdukset esim. virtsatieinfektio tai silmätulehdus 

 Reseptien uusinta (ei PKV-lääkkeet) 
 

Lounas (kylmä) kotiin käynnin yhteydessä 7,50 € / krt (ei sisällä ruokajuomia) 
 
Päivällinen (kylmä) kotiin käynnin yhteydessä 4,30 € / krt. 
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Terapiapalvelut Kivipuron toimipisteissä ja kotikäynteinä.  

 Fysioterapeuttinen hoito (sv3F-lähetteellä) 30 min. 36 € 
45 min. 41 € 
60 min. 54 €  

 Ilman lähetettä annettavat hoidot  
Osahieronta 30 min. 29 €  
Puolihieronta  45 min.  35 €  
Kokohieronta   60 min. 48 €  

 Jalkahoito    52 € 
 

Fysioterapian ja jalkahoidon kotikäyntilisä 50 % yllä oleviin hintoihin. Kivipuron kiinteistöissä asuvil-
le ei tule kotikäyntilisää. 
 
Kaikissa kotiin saatavissa palveluissa, mikäli edestakainen matka on yli 10 km, veloitamme kilometri-
korvauksen (0,46 € / km). Kotiavustaminen ja hoivapalvelut ovat verotuksessa kotitalousvähennys-
kelpoista, mikäli niiden maksamiseen ei käytetä kunnan palveluseteliä. 
 
Ota yhteyttä:  
Kotihoidon palveluvastaava Mervi Marjakoski p. 044 4949 572,  
mervi.marjakoski@kivipuro.fi. Käyntitilaukset ja peruutukset arkisin klo. 8-16.00 
 
Voimassa 1.11.2022 alkaen. Palveluntarjoajalle on oikeus muuttaa hinnastoa tarpeen vaatiessa. Muutoksista ilmoitamme hyvissä ajoin. 
Kivipuron kiinteistössä asuvien asiakkaiden kotiavustamisen, hoivapalveluiden ja kotisairaanhoidon hinnoista vähennetään -5 %. 
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