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Tehostettu palveluasuminen
Aaltokodissa
os. Ala-Kuljun katu 9
Asia

Sisällönkuvaus

Asunnot

•
•
•

Paikat
1) Tehostettu
palveluasuminen

Asuntojen koot vaihtelet 39,5 - 57,5 m²
Vuokrat: 477,43 – 649,79 €/kk
Asunnoissa keittiö-olohuone, makuuhuone ja
invamitoitettu wc-suihkutila
• Asunnossa valmiina sähkökäyttöinen hoitosänky
• Hoitajakutsujärjestelmä 24/7
Asuntoja on 22, asiakaspaikkoja on 30
•
•

Kuka maksaa?

•
•

•

Ympärivuorokautinen hoito ja hoiva 107,05 €/kk (Sjk
palveluseteli)
Lisäksi asiakas maksaa vuokran, veden, ateriat ja
sähkön (oma sähkösopimus sähköyhtiön kanssa)

Seinäjoen kaupunki (puitesopimus) + omavastuu
Mahdollisuus saada palveluseteli mm. Seinäjoen
kaupungilta, JIK:ltä, Kaksineuvoiselta. Setelin arvon
laskee palvelusetelin myöntäjä, itse maksettava lisäksi
omavastuu.
Itsemaksavana: maksettava lisäksi
hoitovuorokausimaksu.

Kelan asumistukea voi hakea kattamaan vuokraa.
2) Lyhytaikainen
palveluasuminen

147 €/vrk sis. hoiva, huolenpito, ohjelmat ja ateriat.
Lisätiedot: Marjo Panula puh. 044 4949 558

Vesimaksu

15,40 €/hlö/kk

Ateriapäivähinta

15,64 €/hlö/vrk, sisältäen kaikki tarjottavat ateriat
(aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala)

Muut palvelut

Fysioterapia, jalkahoito, hieronta, parturi, kampaaja jne.
laskutetaan erikseen.
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Tehostettu palveluasuminen
Tammikodissa
os. Tammikuja 11
Asia

Sisällönkuvaus

Asunnot

•
•
•

Paikat

1) Tehostettu
palveluasuminen

Asuntojen koot vaihtelet 33,5 - 51 m²
Vuokrat: 396,67- 597,73 €/kk
Asunnoissa keittiö-olohuone, makuuhuone ja wcsuihkutila
• Asunnossa valmiina sähkökäyttöinen hoitosänky
• Hoitajakutsujärjestelmä 24/7
Tammikodissa on 43 asiakaspaikkaa ja asuntoja on 38.
Näistä kaksi on 25 neliön asuntoa, jossa on oma wcsuihkutila; vuokra 304,97 €/kk, sähkömaksu 10 €/kk.
•
•

Kuka maksaa?

•
•

•

Ympärivuorokautinen hoito ja hoiva 107,05 €/kk (Sjk
palveluseteli)
Lisäksi asiakas maksaa vuokran, veden, ateriat ja
sähkön (oma sähkösopimus sähköyhtiön kanssa)
Seinäjoen kaupunki (puitesopimus) + omavastuu
Mahdollisuus saada palveluseteli mm. Seinäjoen
kaupungilta, JIK:ltä, Kaksineuvoiselta. Setelin arvon
laskee palvelusetelin myöntäjä, itse maksettava lisäksi
omavastuu.
Itsemaksavana: maksettava lisäksi
hoitovuorokausimaksu

Kelan asumistukea voi hakea kattamaan vuokraa.
2) Lyhytaikainen
palveluasuminen

147 €/vrk sis. hoiva, huolenpito, ohjelmat ja ateriat.
Lisätiedot: Jaana Linna puh. 040 5444 537

Vesimaksu

15,40 €/hlö/kk

Ateriapäivähinta

15,64 €/hlö/vrk, sisältäen kaikki tarjottavat ateriat
(aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala)

Muut palvelut

Fysioterapia, jalkahoito, hieronta, parturi, kampaaja jne
laskutetaan erikseen.
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Ympärivuorokautinen
asumispalvelu Purokodissa
os. Ala-Kuljun katu 9
Asia

Sisällönkuvaus

Asunnot

•
•
•
•
•
•

Asuntojen koot vaihtelet 39,5 - 77,5 m²
Vuokrat: 477,43 -825,79 €/kk
Asunnoissa keittiö-olohuone, makuuhuone ja wcsuihkutila
Asunnossa valmiina sähkökäyttöinen hoitosänky
Hoitajakutsujärjestelmä 24/7
Lisäksi asiakas maksaa veden, ateriat ja sähkön (oma
sähkösopimus sähköyhtiön kanssa)

Paikat

Asuntoja 10 kpl, asiakaspaikkoja 12 kpl

Kenelle

Asumaan voivat hakeutua vammautuneet, neurologista
sairautta sairastavat tai muuten apua tarvitsevat henkilöt.

Ympärivuorokautinen
asumispalvelut

Hoitopäivähinta riippuu asiakkaan hoitoisuudesta.
Maksuluokat ovat 1, 2, 3.

Intervallihoito

Hintaan vaikuttaa asiakkaan hoitoisuus. Maksuluokat ovat
1, 2, 3.

Päivähoito, yöhoito tai
omaishoidon lomitus

Kysy lisätietoja.
Lisätiedot: Marjo Panula puh. 044 4949 558

Vesimaksu

15,40 €/hlö/kk

Ateriapäivähinta

Voi ostaa koko ateriapaketin (15,64 €/vrk) tai vain joitakin
aterioita.

Muut palvelut

Fysioterapia, jalkahoito, hieronta, parturi, kampaaja jne.
laskutetaan erikseen.
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Vuokra-asuminen
Kivipurokodeissa

os. Ruukintie 76 ja Tammikuja 11
Asia

Sisällönkuvaus

Kivipurokodit

Tarjoamme laadukkaita ja monipuolisia asumispalveluita
Kivipurokodeissa kaikille, jotka tarvitsevat palveluja
asumisensa tueksi. Asukkaidemme ikäjakauma on nuorista
aikuisista ikäihmisiin.

Ruukintie 76

•
•
•
•
•
•

Tammikuja 11

•

•
•
•
•
•
Tiedustelut

Asuntoja 23 kpl, joista 5 on kaksiota ja loput ovat
yksiöitä.
Asuntojen koot: 31 - 53 m²
Vuokrat: 346,29 - 534,36 €/kk
Vesimaksu: 15,40 €/kk
Sähkömaksu: asukas tekee oman sähkösopimuksen
sähköyhtiön kanssa.
Voi ostaa koko ateriapaketin (15,64 €/vrk) tai vain
joitakin aterioita.
Asuntoja 17 kpl, joista 2 on kaksiota ja loput ovat
yksiöitä.
Asuntojen koot: 33,5 m² tai 48,5 m².
Vuokrat: 396,67 tai 539,46 €/kk.
Vesimaksu: 15,40 €/kk.
Sähkömaksu: asukas tekee oman sähkösopimuksen
sähköyhtiön kanssa.
Voi ostaa koko ateriapaketin (15,64 €/vrk) tai vain
joitakin aterioita.

Laura Isokangas puh. 045 1109 459

6

Sotainvalidien asuminen ja
intervallihoito
Itsemaksavat

Kivipuron kuntoutuskoti, Ruukintie 65
Asia

Sisällönkuvaus

Sotainvalidien
intervallihoito

Osa-aikainen laitoshoito 20 % sotainvalidille
Valtiokonttorin maksusitoumuksella. Jakson pituudet
vaihtelevat asiakkaan toimintakyvyn mukaan.
Toimintakykyluokkia on kolme.

Sotainvalidien
ympärivuorikautinen
hoito

Pysyvä ympärivuorokautinen hoito on vähintään 20 %
sotainvalideille Valtiokonttorin maksusitoumuksella.

Itsemaksavana

Kuntoutuskotiin voi tulla toipumaan esim. leikkauksen tai
muun syyn takia kuten omaishoidon lomituksen ajaksi.
Hoitajan läsnäolo 24/7.

Hoitoja sisältävä
vuorokausi

Osallistuminen ryhmätoimintaan, yksi hoito/terapia/vrk,
jalkahoito, täysihoito
• Maksuluokka I 199,00 € /vrk
• Maksuluokka II 168,00 € /vrk
• Maksuluokka III 141,00 €/ vrk
Maksuluokat menevät toimintakyvyn ja avun tarpeen
mukaan.

Majoitus ja
terveydentilan
seuranta

Sisältää majoituksen, täysihoitoruokailut,
terveydentilan valvonnan, osallistumisen
vapaa-ajan ohjelmaan:
• 116,00 € (1-2 vrk), 101,00 € (3 vrk ->)
Jakson sisältö voidaan räätälöidä tarpeiden mukaan.

Lisätiedot

Jaana Linna puh. 040 5444 537
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Kehitysvammaisten ohjattu
asuminen Lummekodissa
os. Ala-Kuljun katu 9

Asia

Sisällönkuvaus

Lummekoti

Lummekoti on 8-paikkainen koti kehitysvammaisille.
Jokaisella asukkaalla on oma huone ja wc-suihkutila.
Yhteiskäytössä on olohuone ja keittiö sekä sauna ja
pyykinpesutila.
Lummekodin asukkaista osa käy päivätoiminnassa ja osa
viettää eläkepäiviään.
Lummekoti on kodikas ja lämminhenkinen. Asumissuhteet
ovat pitkäkestoisia.

Kuinka asumaan

Asukkaaksi ohjautuminen tapahtuu Seinäjoen kaupungin
kautta.

Lisätiedot

Marjo Panula puh. 044 4949 558

5/2018

8

