Kotihoidosta oikea ja turvallinen ja ammattitaitoinen
apu arkeen ja juhlaan.
Hoivahoitajien kotihoidossa autamme asiakkaitamme kaikissa niissä toimissa, joissa
apuamme tarvitaan. Tehtävämme on edistää voimavarojen ja toimintakyvyn
ylläpitämistä ja varmistaa, että asiakkaallamme on riittävät palvelut kotona asumisen
tueksi. Olemme tarvittaessa mukanasi perhejuhlissa tai jopa matkoilla. Hoivahoitajat
haluavat ammattilaistensa palvelun kautta tarjota asiakkailleen tukea kaikkiin elämän
tärkeisiin tapahtumiin, kodin arjesta alkaen aina juhliin ja matkoillesi, myös sairaalaan
tueksi ja saattoavuksi.
•
•

Hoitokäyntien pituus vaihtelee lyhyistä käynneistä ympärivuorokautiseen hoivaan.
Työntekijämme ovat koulutukseltaan lähihoitajia ja sairaanhoitajia sekä koulutettuja
hoiva-avustajia.

Kotihoito sopii ikääntyneiden lisäksi myös omaishoitajan sijaisuuksiin, vammaisille
sekä sairaudesta tai leikkauksesta toipuville. Teemme yhteistyötä kunnallisen
kotihoidon kanssa.

Tutut hoitajat ja yhdessä tehty palvelusuunnitelma
Kotihoidon asiakkaiden kaksi yleisintä toivetta on tutut hoitajat ja palvelusuunnitelma,
mitä ei ohjaa kiire. Siksi asiakkaillemme nimetyillä omahoitajillamme on aina aikaa,
vaikka pelkkään keskusteluun ja kuulumisten vaihtamiseen. Matkustaminen ja ystävien
tapaaminen on tärkeää, myös silloin kun elämä asettaa rajoituksia liikkumiseen tai
turvallisuuden tunteeseen. Meidän luotettavat hoitajat tulevat mukaasi ja
mahdollistavat sen, että voitte tavata esimerkiksi teille tärkeitä ihmisiä ja nauttia
hetkistä heidän kanssaan.
Meiltä myös tilattavissa osaavat ammattilaiset, sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat
kotiisi. Esimerkiksi rokotuspalvelut, lääkkeiden jakaminen, haavahoidot. Toimenpiteen
jälkeisen voinnin seuranta ja kuntoutuminen.
Tuntihinnoittelumme perustuu tehtyihin työtunteihin. Toimintamme on 0%alv.
Hinnastomme on pääkaupunkiseudulla seuraava:
Lähihoitaja 42e tunti arkisin aamu ja iltatunnit
Hoiva-avustaja 39e tunti arkisin aamu ja iltatunnit
Sairaanhoitaja ja Terveydenhoitaja 50e tunti arkisin aamu ja iltatunnit
Viikonloppu ja yövuoro tuntihinnoittelu neuvotellaan asiakkaan kanssa erikseen.
Hinnoitteluun vaikuttaa tilauksen kesto päivissä. Tarjoamme teille palvelupakettia.
Jokaisella olisi mahdollisuus saada yksilöllistä palvelua riippumatta viikonpäivistä tai
vuorokauden ajoista.

Otathan meihin rohkeasti yhteyttä kysy lisää.
Hoivahoitajat: puh. 050 911 09 63

Hoivahoitajilla ei ole kiire ehtiä seuraavaan paikkaan, sillä olennainen osa meidän
työtämme on viettää aikaa yhdessä asiakkaan kanssa ja keskustella yhtä lailla pienistä
kuin isommistakin asioista. Tavoitteemme on, että asiakkaamme tuntevat olonsa
huomioiduksi.
Me laadimme yhdessä suunnitelman, miten toteutamme parhaiten palveluamme juuri
teille. Meille voi varata soittoajan ja kutsua meidät keskustelemaan kanssanne
kotihoidon tarpeista, ja tarpeiden perusteella teemme henkilökohtaisen ja
maksuttoman suunnitelman, jolla me voisimme tarjota sujuvamman arjen ja
onnellisemman elämän. Kun suunnitelma on laadittu, voitte tarkistaa sen ja
tarkistuksen jälkeen laadimme sopimuksen. Jokaiselta asiakkaaltamme pyydämme
suostumuksen kirjallisesti, että voimme käsitellä hänen tietojaan hoivahoitajien

käynteihin liittyen. Näin saatte tarvittaessa käynneistämme raportin ja seurata
hoitosuunnitelman toteutumista.

