PALVELUHINNASTO
2021
Hinnat ovat voimassa 1.1.2021 alkaen toistaiseksi.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
Palveluohjaus ikäihmisille puh. 040 769 8615
Palveluohjaus vammaisille puh. 050 375 8276
Yhteydenotto sähköpostilla: info@caritaslaiset.fi
www.caritaslaiset.fi

Caritas tuottaa monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluita parantamaan
asiakkaidensa hyvinvointia ja helpottamaan arkea.

KOTIHOITOPALVELUT

Palveluohjaus ikäihmisille puh. 040 769 8615
Caritaksen kotihoito tarjoaa luotettavia ja yksilöllisiä kotihoidon- ja kotisairaanhoidon palveluja. Kotipalvelu on asumiseen, henkilökohtaiseen huolenpitoon sekä
muuhun elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista. Kotisairaanhoito on kotona terveydenhuollon ammattilaisten antamaa
sairaanhoitoa ja se on tarkoitettu ihmisille, jotka sairautensa, vammansa tai toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi eivät voi käyttää muita sairaanhoitopalveluita.
Palvelun piiriin voi tulla itsemaksavana tai oman kunnan kautta palvelusetelillä
tai ostopalveluna. Kotihoitopalvelun aloittaminen vaatii aina ensikäynnin, jossa
kartoitetaan asiakkaan palveluntarve. Ensikäynnistä veloitetaan kotisairaanhoitajan käynti 1 h (46,90 €). Kotihoidon ja kotisairaanhoidon minimiveloitusaika 15
min/käynti ja yökäynnit 30 min/käynti.

SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO
Kotihoito arki klo 07-18
Kotihoito arki klo 18-22
Kotihoito la klo 07-18
Kotihoito la ja aatto klo 18-22
Kotihoito su ja arkipyhä klo 07-18
Kotihoito su ja arkipyhä klo 18-22
Kotihoito arkiyö klo 22-07
Kotihoito la/pyhäyö klo 22-07

SÄÄNNÖLLINEN KOTISAIRAANHOITO
Kotisairaanhoito arki klo 07-18
Kotisairaanhoito arki klo 18-22
Kotisairaanhoito la klo 07-18
Kotisairaanhoito la ja aatto klo 18-22
Kotisairaanhoito su ja arkipyhä klo 07-18
Kotisairaanhoito su ja arkipyhä klo 18-22

37,95 €
43,64 €
45,54 €
70,50 €
70,50 €
70,50 €
51,55 €
70,50 €

/tunti
/tunti
/tunti
/tunti
/tunti
/tunti
/tunti
/tunti

46,90 €
53,94 €
57,70 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €

/tunti
/tunti
/tunti
/tunti
/tunti
/tunti

OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUT
Palveluohjaus ikäihmisille puh. 040 769 8615
Palveluohjaus vammaisille puh. 050 375 8276

Tarjoamme omaishoidon vapaan järjestämiseen kotiin annettavia palveluja tai
päivä- ja tuntitoimintaa. Palvelun piiriin voi tulla omaishoidon vapaan palvelusetelillä tai itsemaksavana.

OMAISHOIDON VAPAA kotiin annettava palvelu
Omaishoito arki klo 7-18
Omaishoito arki klo 18-22
Omaishoito la klo 07-18
Omaishoito la klo 18-22
Omaishoito su ja arkipyhä klo 07-22

37,95 €
43,64 €
45,54 €
70,50 €
70,50 €

/tunti
/tunti
/tunti
/tunti
/tunti

Omaishoidon vapaan päivä- ja tuntitoimintaa ikäihmisille tarjotaan Metsolan
Kartanossa sijaitsevassa Caritas Pikku Metsossa arkisin klo 9-15 välisenä aikana.
Toiminta on suunnitelmallista ja sitä toteuttaa ammattitaitoinen hoitohenkilökuntamme. Tavoitteena on tukea toimintaan osallistuvien kotona asumista ja
hyvinvointia, ja samalla tarjota omaishoitajalle hetki omaa aikaa.

OMAISHOIDON VAPAA päivä- ja tuntitoiminta
Omaishoidon päivätoiminta klo 09-15, väh. 5 tuntia
Omaishoidon tuntitoiminta

90,00 € /päivä
25,00 € /tunti

Päivätoiminta sisältää lounaan ja aamupalan tai välipalan.
Vähintään 3 tuntia kestävään tuntitoimintaan sisältyy välipala.

PERUMATTOMAT KÄYNNIT
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilapäisesti palvelu ja sopia uusi aika ilman
kuluja viimeistään vuorokausi ennen sovittua palvelutapahtumaa. Mikäli
peruutus tehdään saman päivän aikana, on palveluntuottajalla oikeus laskutta tilattu käynti toteutuneena.

Turvapalvelut mahdollistavat turvallisen itsenäisen kotona asumisen. Turvarannekkeen avulla asiakas saa hälytettyä apua silloin kun sitä tarvitsee.
Kuukausimaksun veloituskausi on 1 kuukausi.

TURVAPALVELUT

Turvarannekkeen asennus ja käyttöopastus
35,00 € /kerta
Turvaranneke säännöllisen kotihoidon asiakkaille
55,00 € /kk
Turvapalvelun kk-maksu
75,00 € /kk
• sis. turvarannekkeen ja yhden huoltokäynnin kuukaudessa.
Hälytyskäynnit veloitetaan kotihoitohinnaston mukaisesti

SIIVOUSPALVELUT

Palveluohjaus puh. 045 636 5160
Caritaksen siivouspalvelu tarjoaa ammattimaista kotisiivousta ja pyykkihuoltoa.
Palvelusta huolehtivat Caritaksen omat siivousalan ammattilaiset. Asiakkaille
laaditaan palvelukartoitus, jonka perusteella määräytyy, onko palvelu verotonta
sosiaalipalvelua vai arvonlisäverollista palvelua. Palvelut ovat kotitalousvähennyskelpoisia. Minimiveloitusaika 1 h/kerta. Matka-aika kuuluu asiakkaalta veloitettavaan aikaan. Hinnat sisältävät aineet ja tarvikkeet.

KOTISIIVOUS (alv 0%)

Kotisiivous
Ikkunanpesu *
* ikkunanpesut tilattavissa touko-syyskuussa
Perumaton siivousaika

34,00 € h/tekijä
34,00 € h/tekijä
17,00 € /kerta

Pyykkihuoltopalvelut Caritas-kylän alueen ja Metsolakotien asukkaille.

PYYKKIHUOLTO (alv 0%)

Pyykkihuolto, peruspesu
15,50 €
• sis. pyykin kuljetus, pesu, kuivaus
Pyykkihuolto, tehopesu
18,50€
• sis. pyykin kuljetus, pesu, kuivaus, silitys tai mankelointi
Lisäkoneellinen samalla pesukerralla
9,50 €
Mankelointi tai silitys
25,50 €

/kone
/kone
/kone
/tunti

ASUKASPALVELUT
Caritas-Kodin ja Caritas-kylän asukkailla on mahdollisuus käyttää Caritas-Kodin
saunaosastoa yhteissaunavuoroilla tai varaamalla oman yksityissaunavuoron.
Caritas-Kodin pesulaa voi käyttää ajanvarauksella. Varaukset Caritas-Kodin infosta. Palvelut ovat kuukausimaksuja ja niistä laaditaan tilaussopimus ja maksu
laskutetaan kerran kuukaudessa niin kauan kunnes asiakas irtisanoo palvelun.

KÄYTTÖMAKSUT, Kuntosali, sauna ja pesula

Kuntosalin kuukausimaksu
30,00 € kk
• Kuukausimaksulla saa käydä rajoituksetta Caritaksen kuntosalilla kaikilla
yhteisvuoroilla.
Saunan kuukausimaksu
20,00 € /kk
• Kuukausimaksulla saa käydä Caritas-Kodin saunassa kaikilla yhteissaunavuoroilla. Saunamaksu ei sisällä altaan käyttöoikeutta.
Yksityissaunavuoron kuukausimaksu
30,00 € /kk
• Tunnin yksityisvuorot perjantaisin tai lauantaisin varauksen mukaan.
Yksityisvuoro varataan Caritas-kodin infosta.
Pesulan kuukausimaksu
20,00 € /kk
• Kuukausimaksulla saa käyttää Caritas-Kodin pesulaa varauskalenterista
varatuilla vuoroilla.

RAVINTOLAPALVELUT
Lounasravintolamme ja kahvilamme ovat avoinna kaikille. Tarjoamme maukasta
ja monipuolista kotiruokaa, myös kotipakettiin. Viikoittaiset lounaslistat ovat
nähtävillä www.caritaslaiset.fi.
Ravintola Caritas, Kapellimestarinkatu 2, 90140 Oulu
Café Caritas, Kapellimestarinkatu 2, 90140 Oulu
Ravintola Matriiti, Valtatie 37, 90500 Oulu

RAVINTOLAPALVELUT

Caritas-lounasbuffet +65 v. ja muut eläkeläiset
Caritas-lounasbuffet vierailijat

8,00 € /kpl
9,90 € /kpl

Laskutuskulut
Hinnat sisältävät voimassaolevan arvonlisäveron.

7,00 € /lasku

Buffetlounaaseen asiakas saa itse valita linjastosta haluamansa ateriakokonaisuuden ilman rajoituksia.

CAFÈ CARITAS
Café Caritas toimii Caritas-Kodin palvelukeskuksessa. Kahvilasta saa perinteistä kahvia sekä maukkaita leivonnaisia, pikkusuolaista sekä mukaan myytäviä
lounas- ja salaattiannoksia. Lounasannoksia saa sekä lämpimänä että jäähdytettynä. Kahvilasta voi ostaa elintarvikkeita mukaan. Tervetuloa!

Muistiinpanoja:
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