
 

 

TUKIPALVELUT JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 

 

Tukipalveluilla voidaan tukea asiakkaan kotona asumista ja itsenäistä selviytymistä. Tu-

kipalvelut ovat ensisijainen vaihtoehto kotona asumisen tukemiseksi, ja niiden avulla voi-

daan vähentää ja siirtää säännöllisen kotihoidon palvelujen tarvetta. Tukipalveluilla voi-

daan myös täydentää asiakkaan kotiin tuotettavien palvelujen kokonaisuutta.  Tukipalve-

luita ovat ateria- ja turvapuhelinpalvelu ja päiväkeskustoiminta palvelukoti Koskikodilla.   

Ateriapalvelu tukee osaltaan asiakkaan toimintakykyä, sillä hyvällä ravitsemustilalla on 

kiinteä yhteys esimerkiksi aivoterveyteen, toimintakykyyn ja sairauksista toipumiseen. 

Ikääntyneellä henkilöllä saattaa ilmetä hankaluuksia ruoan valmistamisessa tai itsenäi-

nen kulkeminen paikallisiin ruokailupisteisiin ei onnistu. Tällöin kotiin toimitettujen kyl-

mien aterioiden vaihtoehtona voivat olla esimerkiksi Menumat -ruokapalvelu  

(www.menumat.fi) tai kaupasta ostettavat valmisateriat. 

Turvapalvelu mahdollistaa avunsaannin kotiin ympäri vuorokauden. Turvapuhelinpalve-

lulla voidaan lisätä asiakkaan turvallisuutta kotona, ja turvapuhelinpalveluun voidaan tar-

peen mukaan lisätä esimerkiksi ovihälytin, palovaroitin tai paikantava ranneke. Asiak-

kaan painettua turvaranneketta, tiedustellaan asiakkaan vointia ensin turvapuhelimesta, 

ja tarvittaessa turva-auttaja tulee tarkastamaan asiakkaan terveydentilan tämän kotiin.  

Hälytys voidaan ohjata joko asiakkaan läheiselle tai omaiselle, tai kotiho idolle. 

Päivätoiminta on ensisijainen keino tukea ja edistää asiakkaan kokonaisvaltaista toimin-

takykyä ja hyvinvointia, mikäli osallistuminen muihin kodin ulkopuolisiin toimintoihin (esi-

merkiksi kunnan tai yhdistysten järjestämät ryhmätoiminnat) ei ole mahdollista. Kotoa 

poistuminen, sosiaaliset kontaktit ja seurassa ruokaileminen edistävät monipuolisesti ai-

voterveyttä ja fyysistä kuntoa. Päivätoiminnalla voidaan tukea myös omaishoitajan jak-

samista, ja päivätoimintapäivät voivat toimia omaishoitajan lakisääteisinä vapaapäivinä. 

Tukipalveluiden myöntäminen perustuu asiakkaan palveluntarpeen arviointiin.  

Tukipalveluiden saamisen ehtona on 

 heikentynyt fyysinen ja/tai kognitiivinen toimintakyky 

 henkilöllä ei ole omaisia tai läheisiä, jotka voisivat huolehtia hänen asioistaan 

 

Tukipalvelut ja niiden myöntämisperusteet 

Tukipalvelu Hinta Kuvaus palvelusta Kriteerit 

Ateriapalvelu 
 

 

 

 8,50 euroa/ateria 
(12.1.2021 asti) 

 8,20 euroa/ateria 
(13.1.2021 alkaen) 

Kylmä ateria kotiin kulje-
tettuna. Toimituspäivät 
tiistai ja perjantai. Tiistaisin 
toimitetaan keskiviikon, 
torstain ja perjantain ate-
riat. Perjantaisin toimite-
taan lauantain, sunnuntain 
ja maanantain ateriat. 

1) Henkilön päivittäisen 
ruokailun turvaaminen 
ja/tai monipuolistami-
nen edellyttää ate-
riapalvelun järjestä-
mistä. 

2) Ateriapalvelun tarve 
on vähintään kolmena 
päivänä viikossa. 

http://www.menumat.fi/


 

Tukipalvelu Hinta Kuvaus palvelusta Kriteerit 

Asiakkaan on luovutettava 
avain ateriakuljettajalle. 

3) Määräaikaisesti esi-
merkiksi sairaalasta ko-
tiutumisen jälkeen 
(leikkaukset ym.) 

Turvapalvelu  

 Hälytyskäynti asiakkaan 
kotiin 25,50 euroa 

 Säännöllisen kotihoidon 
asiakkaille hälytyskäynti 
asiakkaan kotiin 13 eu-
roa 

Turvapalvelu sisältää tur-
valaitteet ja laitteiden toi-
mivuuden, ympärivuoro-
kautisen hälytyspäivystyk-
sen ja turvahälytyskäynnit 
tarvittaessa. 
Asiakkaan on luovutettava 
avain kotihoidon käyttöön. 
 
Mikäli asiakas turhaan ja 
aiheettomasti tekee tur-
vahälytyksiä tai muutoin 
väärinkäyttää turvapalve-
lua, voidaan palvelu kes-
keyttää. 

1) Ensisijaisesti yksin asu-
valle, toimintakyvyl-
tään heikentyneelle 
henkilölle, joka kokee 
turvattomuutta eikä 
pysty hälyttämään 
apua puhelimella. 

2) Pariskunnille, joissa 
toisella osapuolella on 
toimintakyvyn heikke-
nemisen vuoksi korkea 
kaatumisvaara. 

Päivätoiminta  

 Koko päivä 18,40 euroa 

 Puolipäivä 9,50 euroa 

 Kuljetukset 3,30 euroa 
/suunta 

Päivätoiminta toteutetaan 
Koskikodilla, ja se voi olla 
joko puolipäiväistä tai ko-
kopäiväistä. Päivätoimin-
taan voidaan liittää kulje-
tuspalvelu. Mikäli kodin 
peseytymistilat ovat puut-
teelliset tai vaaralliset, voi-
daan päivätoiminnan yh-
teyteen liittää pesuapu. 

1) Osallistuminen muihin 
kodin ulkopuolisiin toi-
mintoihin ei onnistu 
terveydentilan tai hei-
kentyneen toimintaky-
vyn vuoksi. 

 


