
Haapaveden kaupunki

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi

Hoito- ja hoivapalvelut

Pyhäntä

TUKIPALVELUHAKEMUS   2022 Vastaanotettu: ________._______.2022

Aamupala 3,00 €                                        

Lounas 6,00 €                                   

Päivällinen 3,00 €                              

Päiväkahvi 2,00 € 

Iltapala 2,00 €

GSM- ovihälytin "Kurkkima" 15,00 €/kk + asennusmaksu 10,00 €
Ovihälytin, joka sallii ovelta kurkkaamisen ja 

estää aiheettomat ovihälytykset

Ateriapalvelut Lisätietoja Hinta

Kotiin kuljetettu lounas

___    joka päivä                                           

___    vain sovittuina päivinä; merkitse 

mitkä päivät:
7,00  €/ateria  

Kotiin kuljetettu päivällinen

___    joka päivä                                           

___    vain sovittuina päivinä; merkitse 

mitkä päivät:

Hakijan nimi Henkilötunnus

Osoite Puhelinnumero

Lähiomaisen/yhteyshenkilön  nimi ja yhteystiedot

HAETTAVA TUKIPALVELU

4,00  €/kpl

Ateriointi palvelukeskuksessa

Alleviivaa haettava ateria:                            

Aamupala/ Lounas / 

Päivällinen/Päiväkahvi/Iltapala

Ateriapalvelun toivottu alkamisaika: Ateriapalvelussa erityishuomioitavaa (esim. ruokavalio, allergiat): 

Turvapalvelut Lisätietoja Hinta

GSM- turvapuhelin
GSM-turvapuhelin ja yksi ranneke.          

Sim-kortti sisältyy hintaan 30,00  €/kk + asennusmaksu 30,00 €

GPS-turvapainike
Kaulassa pidettävä turvapainike, joka 

lähettää paikkatiedon. 35,00 €/kk + asennusmaksu 30,00 €

Lisäranneke Toinen ranneke esim. puolison käyttöön 10,00 €/kk + asennusmaksu 10,00 €.

GPS-turvarannekello Turvarannekello, joka lähettää paikkatiedon 49,00 €/kk + asennusmaksu 35,00 €

Kaatumishälytin 10,00 €/kk + asennusmaksu 10,00 €

Savuhälytin 20,00 €/kk + asennusmaksu 10,00 €

Asiakkaan oma turvalaite Kotihoidon päivystysvalmius 10,00 €/kk + tarvittaessa  asennusmaksu.

Liiketunnistin 10,00 €/kk + asennusmaksu 10,00 €

Liiketunnistinmatto + ovihälytin

GSM-ovihälytin Liiketunnistin/kulkuhälytin 10,00 €/kk  +  asennusmaksu 10,00 €

20,00 €/kk + asennusmaksu 10,00 €



10,00 €/asennuskerta

Tukipalveluhakemus palautetaan allekirjoitettuna osoitteeseen:

Palvelukeskus Nestori

Vakkatie 3

92930 PYHÄNTÄ

Kotipalveluohjaaja täyttää:

Palvelu myönnetään hakemuksen mukaisesti:

ateriahakemuksesta kopio keittiölle ____.______. 2022 _____________________________(ilmoittajan nimi)

Uusi ranneke
Asiakkaasta johtuvasta syystä, esim. 

kadonneen rannekkeen tilalle 30,00 €/kpl, sisältää asennuksen.

Turvalaitteen lisä- tai jälkiasennus

Ovihälyttimen, kaatumishälyttimen tai 

palohälyttimen asennus olemassa olevaan 

turvapuhelimeen

Hakijan perussairaudet, muuta turvapalvelussa huomioitavaa: 

Päiväkeskustoiminta/                             

kylvetyspalvelut Lisätietoja Hinta

Päiväkeskuskerho Nestorissa
klo 10 - 15, viriketoiminta, lounas ja 

päiväkahvi, erikseen sovittu kylveytys 15,00 €

Viriketoiminta päiväkeskuskerhon viriketoiminta 7,00 €

Lounas ja kahvi päiväkeskuskerhon ruokailu 8,00 €

Kylvetyspalvelu
Nestorissa, Hilmassa tai asiakkaan 

kotona 8,00 €

Kylpykuljetus Edestakainen kuljetus 

julkisen liikenteen maksua 

vastaava omavastuu

Muita tietoa, erityisesti huomioon otettavaa

Päiväys ja hakijan allekirjoitus

Muut tukipalvelut Lisätietoja Hinta

Pyykkipalvelu 8,00 €/koneellinen

Palvelua ei myönnetä, perustelut:

Asiointipalvelu Kauppa- ja asiointipalvelu. 12,00 €/käynti

Palvelun toivottu alkamisaika:


