HINNASTO
Kuntouttavat kotipalvelut ja omaishoitajien sijaistukset
Ma – pe klo 7.00 – 17.00
35€ / h
Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Veloitamme edestakaisesta matkasta 0,43€/km tai sopimuksen mukaan (esimerkiksi
useammalle samalla suunnalla asuvalle asiakkaalle jaettuna)!
Hinnat ovat arvonlisäverottomia
Kuopion alueella meille käy maksuvälineenä veteraanisetelit!
Arvonlisäveroton palvelu
Kotipalvelut ja kotipalveluiden tukipalvelut voivat olla sosiaalihuoltopalveluina
arvonlisäverottomia.
Asiakas on oikeutettu sosiaalihuollon palveluun, jos hänen toimintakykynsä on
alentunut iän, sairauden tai vamman vuoksi.
Palvelun saaminen ei edellytä lääkärintodistusta. Sopimusasiakkaille tehdään hoitoja palvelusuunnitelma sekä palvelusopimus palvelujen tuottamisesta
sosiaalihuoltopalveluna yhdessä asiakkaan ja palveluntuottajan kesken.
Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja
huolenpitoon, sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä
avustamista.
Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-,
kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.
Tarjoamme palveluita sosiaalihuoltona Kuopion, Nilsiän, Maaningan ja Siilinjärven
alueella.
KYSY MYÖS LAHJAKORTTEJA!!
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HINNASTO
Yksilöllinen fysioterapia tai toimintaterapia
Fysioterapia
49€/45min

Toimintaterapia
Hintaa voi tiedustella: 044-977 9825

55€ /60 min
Veloitamme edestakaisesta matkasta 0,43€/km tai sopimuksen mukaan.
Fysioterapiaa ja toimintaterapiaa voit varata myös ilman lääkärin lähetettä. Lääkärin
lähetteellä voit hakea fysioterapiasta Kelan korvausta.
Kuntoutus voi tapahtua kotiharjoitteluna, jolloin pystymme puuttumaan juuri niihin
asioihin, jotka hankaloittavat arkeasi. Tai voimme lähteä yhdessä harjoittelemaan
esimerkiksi kuntosalille tai uimahalliin.
RYHMÄT
Tarjoamme myös ryhmäkuntoutusta tarpeen mukaan, esimerkiksi liikunnalliset
ryhmät palvelutaloihin tai hoitokoteihin sekä toiminnalliset ryhmät yksilöllisesti
ryhmälle sopivaksi räätälöitynä.
- Hinta neuvotellaan ryhmän koko ja sisältö huomioiden.
Kotitalousvähennys
Saat kotitalousvähennyksen myös arvonlisäverottoman palvelun ostoista.
Kotitalousvähennyksen voit saada, jos teetät esimerkiksi tavanomaista kotitalous-,
hoito- tai hoivatyötä. Työ on tehtävä joko maksajan omassa asunnossa tai hänen
vanhempiensa, isovanhempiensa tai appivanhempiensa käytössä olevassa asunnossa.
Vanhempiin sekä appi- ja isovanhempiin rinnastetaan myös heidän puolisonsa.
Omavastuu 100 euroa ja enimmäismäärä 2 400 euroa/henkilö
Omavastuu 100 euroa on kalenterivuosikohtainen. Voit siis maksaa useita eri
kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä, ja omavastuu vähennetään vain kerran.
Saat verotuksessa kotitalousvähennyksenä 45% takaisin maksetusta palvelusta.
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