
Kotihoitotoimistojen yhteystiedot

Harjavallan kotihoito
044 432 5416 
soittoaika ma–pe 7.00–8.00 ja 11.30–12.30, 
viikonloppuisin 7.00–7.30 ja 15.30–16.00

Kokemäen kotihoito
040 488 6240
soittoaika joka päivä 7.00–21.30

Nakkilan kotihoito  
044 747 5854 
soittoaika joka päivä 7.30–21.00

Eurajoen kotisairaanhoito
044 450 3936
soittoaika ma–pe 7.00–15.00 

Eurajoen kotipalvelu
044 312 4356
soittoaika joka päivä 24h

Eurajoen Luvian kotihoito 
044 431 2740
soittoaika joka päivä 7.00–21.30

Lisätietoa: www.kessote.fi/kotisairaanhoito

Esitteen kuvitus: Henna Vallimäki

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoidon tavoitteena 
on ylläpitää ja edistää terveyttä 
ja toimintakykyä sekä ehkäistä, 
lievittää ja parantaa sairautta. 
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Tilapäinen kotisairaanhoito
Tilapäinen kotisairaanhoito voidaan myöntää henkilöille, 
joiden toimintakyky on väliaikaisesti heikentynyt ja 
hoidon tarve on tilapäistä. Hoidon toteuttaminen vaatii 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön osaamista 
eikä henkilö pysty itse tai saattajan turvin käyttämään 
kodin ulkopuolisia terveyspalveluita. Esimerkiksi veri-
näytteillä, ompeleiden poistossa, korvahuuhtelussa, 
lääkeinjektioita ja rokotuksia saamassa potilas käy aina 
ensisijaisesti itsenäisesti tai läheistensä avustamana 
laboratoriossa ja vastaanotolla. Tämä tukee kuntoutu-
mista ja sosiaalista kanssakäymistä.

Säännöllinen kotisairaanhoito
Säännöllinen kotisairaanhoito voidaan myöntää henki-
löille 

• jotka tarvitsevat jatkuvaa sairaanhoidollista tukea
ja erityisosaamista kotona selviytyäkseen, eivätkä
alentuneen toimintakyvyn, pitkäaikaissairauden,
vamman, kehitysvamman tai muistisairauden vuoksi
pysty käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalve-
luita edes avustajan turvin, tai pääsy terveysasemalle
on suuri riski tai ongelmallinen

• joissakin tilanteissa eristyspotilaat voivat olla sään-
nöllisen kotisairaanhoidon asiakkaita

Säännöllisen kotisairaanhoidon asiakkuus syntyy, kun 
hoito- ja palvelusuunnitelmassa on sovittu vähintään 
yksi käyntikerta/viikko. 

Potilaan terveydentilaa, toimintakykyä ja tilannetta 
arvioidaan jatkuvasti. Palveluja voidaan muutosten 
perusteella lisätä, vähentää tai lopettaa kokonaan. 

Kotisairaanhoidon asiakasmaksut 
Tilapäinen kotisairaanhoito

• sairaanhoitajan käynti 12,00 €/käynti (enintään 3
kertaa/vrk)

• lääkärin käynti 18,90 €/käynti
• jos potilaalla on kotipalvelun kuukausimaksupäätös,

ei kotisairaanhoitoa tai lääkärin kotikäyntimaksua
laskuteta

• käynnit laskutetaan jälkikäteen
• kotisairaanhoidon käyntimaksut eivät kerrytä maksukat-

toa

Säännöllinen kotisairaanhoito
Säännöllisestä kotisairaanhoidosta peritään kuukausi-
maksu, joka perustuu bruttokuukausituloihin. 

Sotaveteraaneille kotisairaanhoito on maksutonta.

Kotisairaanhoidossa käytettävät hoitosuunnitelman 
mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat 
hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon.

Keski-Satakunnan kunnissa kotisairaanhoito ja kotipal-
velu on yhdistetty toiminnalliseksi kotihoidoksi.

Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun työntekijät työsken-
televät yhteisissä tiloissa ja tekevät tiivistä yhteistyötä 
ja tukevat sairaan ihmisen selviytymistä kotonaan 
mahdollisimman pitkään. Potilas voi tuntea olonsa 
turvalliseksi ja olla tyytyväinen elämäänsä. 




