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     8.12.2022 

Hyvä asiakkaamme 

 

Kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluiden järjestämisen vastuu siirtyy 1.1.2023 kunnilta 

hyvinvointialueelle. Ohessa tiedote Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestämistä palveluista. 

Tämä muutos aiheuttaa seuraavia muutoksia kaupungin sinulle myöntämiin palveluihin ja 

asiakasmaksuihin: 

Tämä tiedote ei koske sotainvalideja ja rintamaveteraaneja, joilla palvelut jatkuvat ennallaan. 

 

Siivouspalvelu 

Tampereella kotihoidon tukipalveluna ollut siivouspalvelu päättyy 31.12.2022, koska palvelua ei 

enää hyvinvointialueella järjestetä. Siivouspalveluasiakkaat tulevat saamaan kielteisen 

päätöksen siivouksen päättymisestä. Kielteisen päätöksen liitteenä saat tuottajalistan, josta voit 

halutessasi valita ja hankkia itsellesi uuden yksityisen siivouspalvelutuottajan. Nykyinen 

siivouspalvelutuottaja Amurin Teon tupa antaa lisätietoja mahdollisuudesta palvelun 

jatkamiseen omakustanteisesti. Voit olla myös yhteydessä Kotitorille p.03 5656 5700, jossa 

sinua autetaan muiden omakustanteisesti ostettavien siivouspalvelujen hankkimisessa. 

 

Turvapalvelu 

Turvapalvelun asiakasmaksu on 1.1.2023 alkaen kaikille asiakkaille 31,50 € kuukaudessa. 

Palvelun uusi nimi on turva-auttamispalvelu.  

Tähän asti maksuttomat lisälaitteet muuttuvat maksullisiksi alla olevan taulukon mukaisesti. 

Seuraavia turva-auttamispalvelun lisälaitteita ei hyvinvointialueella enää järjestetä 1.1.2023 

jälkeen: vuotovahti, palovaroitin, häkävaroitin, kaatumisvahti, tarkistussoitot. Asiakkaat tulevat 

saamaan edellä mainituista lisälaitteista kielteiset päätökset. Nykyinen turvapalvelutuottaja 

Tunstall antaa lisätietoja mahdollisuudesta jatkaa lisälaitteiden käyttöä omakustanteisesti. 

Huomioithan että kaikki lisälaitteet ja turvapuhelin pitää olla samalta palveluntuottajalta. 
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Muut Tukipalvelut 

Kauppapalvelun, turvapalvelun ja päiväkeskuspalvelun myöntämisen perusteet muuttuvat 

1.1.2023 alkaen ja tukipalvelut myönnetään pääsääntöisesti vain säännöllisen kotihoidon 

asiakkaille. Tämän vuoksi, kotihoidon tukipalveluja saavien asiakkaiden palveluntarve tullaan 

arvioimaan alkuvuoden aikana uudelleen. Hyvinvointialueen asiakasmaksut tulevat voimaan 

1.1.2023 ja mahdolliset muut muutokset tukipalveluissanne tapahtuu vasta palvelutarpeen 

arvioinnin jälkeen. 

   

Hyvinvointialueen järjestämät tukipalvelut ja niistä perittävät asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen: 

 

Kauppapalvelu 7,70 €/ostoskerta 

Peseytymispalvelu 8,30 €/henkilö 

Kuljetus peseytymispalveluun 3,60 €/yhdensuuntainen matka, 
aluehallituksen päätös 21.11.2022 
 

Kuntouttava päivätoiminta 18,00 €/päivä 
 

Kuljetus päivätoimintaan 3,60 €/yhdensuuntainen matka 

Puolipäiväinen kuntouttava päivätoiminta 11,00 €/puolipäivä 

Osavuorokautinen perhehoitopäivä 18,00 €/päivä 

Lyhytaikainen asumispalvelu  33,00 €/hoitopvä 

Tilapäinen perhehoito 33,00 €/hoitopvä 

Turva-auttamispalvelu 
Hellahälytin/Liesivahti 
Paikantava turvahälytin 
Älykäs ovivalvontalaite  

31,50 €/kk 
2,90 €/kk 
20,00 €/kk 
30,00 €/kk 

Ateriapalvelu  9,65 €/ateria 
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Kotihoito 

Kotihoidon asiakasmaksutaulukko pysyy samana, mutta tulojen perusteella määräytyvä korkein 

tuntihinta tulee nousemaan. Tämän vuoksi osalla asiakkaista asiakasmaksu tulee nousemaan. 

Kahden hengen talouden maksut muuttuvat 1.1.2023 alkaen. Asiakasmaksu määräytyy 

yhteisten tulojen sekä puolisoiden henkilökohtaisen palvelutarpeen perusteella.  

 

Kysymykset 

Voit olla yhteydessä asiakasohjaajaasi, mikäli haluat päättää sinulle myönnetyt tukipalvelut 

Kotitori auttaa jatkossakin yksityisten palveluiden hankinnassa. Työntekijöiden sähköpostit 

muuttuvat 1.1.2023 muotoon: etunimi.sukunimi@pirha.fi 

 

Kotitori  

Kotitori palvelee vuoden 2022 loppuun numerossa p. 03 5656 5700. 

Tampereen Kotitori muuttuu vuoden 2023 alussa koko Pirkanmaan Kotitoriksi. Samalla 

Kotitorin yhteystietoihin tulee muutoksia: 1.1.2023 alkaen uusi puhelinnumero on 040 733 

3949 (ma–pe klo 8–16.30) ja sähköpostiosoite kotitori@pirkanmaankotitori.fi. Myös 

verkkosivujen osoite vaihtuu, uusi osoite 1.1.2023 alkaen on www.pirkanmaankotitori.fi. 

Kotitorin neuvontapiste palvelee kuitenkin edelleen Tampereen keskustassa osoitteessa 

Frenckellin aukio 2B. Neuvontapiste on auki ma–pe klo 9–16. 

Kotitori on ohjaus- ja neuvontapiste ikääntyneille, vammaisille henkilöille sekä mielenterveys- ja 

päihdeasioissa tukea tarvitseville ja heidän läheisilleen. 

 

mailto:kotitori@pirkanmaankotitori.fi
http://www.pirkanmaankotitori.fi/
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Pirkanmaan hyvinvointialue | PL 272, 33101 Tampere  

etunimi.sukunimi@pirha.fi | pirha.fi 

Hyvä asiakkaamme/asiakkaan asioiden hoitaja 
 

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa pirkanmaalaisten terveys- ja sosiaalipalveluista sekä 
pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on taata yhdenvertaiset 
palvelut kaikille pirkanmaalaisille. Vaikka palveluita järjestävä organisaatio muuttuu, 
käytännön palveluihin ja asiointiin ei tule vuodenvaihteessa suuria muutoksia.  

Säännöllinen kotihoito 

 
Kotihoidon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle. Muutoksesta johtuen 
säännöllisen kotihoidon asiakkaille tehdään uudet palvelu- ja hoitosuunnitelmat sekä 
palvelu- ja maksupäätökset. Päätökset lähetetään asiakkaalle tai asiakkaan asioiden 
hoitajalle.  
 
Kotihoidon käynnit jatkuvat ennallaan, mikäli asiakkaan palvelutarpeeseen ei tule 
muutoksia.  
 
Asiakasmaksujen tarkastamisen yhteydessä säännöllisen kotihoidon maksuihin voi tulla 
muutoksia vuodelle 2023, mikäli asiakkaan palvelutarpeessa tai maksun määräytymisen 
perusteena olevissa tuloissa on tapahtunut muutoksia.  

Kotihoidon tukipalvelut 

 
Tukipalveluihin ja niiden maksuihin tulee muutoksia 1.1.2023 alkaen. Ne tukipalvelut 

loppuvat, jotka eivät kuulu hyvinvointialueen palveluvalikkoon 1.1.2023. 

Palveluvalikossa olevien tukipalveluiden tarve arvioidaan asiakaskohtaisesti alkuvuoden 

aikana. Arviointi tehdään hyvinvointialueen palveluiden myöntämisperusteiden 

mukaisesti. Arvioinnin ajan asiakas saa edelleen hänelle aikaisemmin myönnetyn 

palvelun, joka laskutetaan 1.1.2023 voimaan tulevilla hinnoilla.  

Tukipalveluista tehdään asiakkaille uudet palvelu- ja maksupäätökset, jotka lähetetään 

asiakkaalle tai asiakkaan asioiden hoitajalle. Seuraavassa taulukossa on kerrottu, mitä 

tukipalveluja Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää sekä niistä perittävät aluevaltuuston / 

aluehallituksen päättämät asiakasmaksut. 
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Kauppapalvelu 7,70 €/ostoskerta 

Peseytymispalvelu 8,30 €/henkilö 

Kuljetus peseytymispalveluun 3,60 €/yhdensuuntainen matka, 
aluehallituksen päätös 21.11.2022 
 

Kuntouttava päivätoiminta 18,00 €/päivä 
 

Kuljetus päivätoimintaan 3,60 €/yhdensuuntainen matka 

Puolipäiväinen kuntouttava päivätoiminta 11,00 €/puolipäivä 

Osavuorokautinen perhehoitopäivä 18,00 €/päivä 

Lyhytaikainen asumispalvelu  33,00 €/hoitopvä 

Tilapäinen perhehoito 33,00 €/hoitopvä 

Turva-auttamispalvelu 
Hellahälytin/Liesivahti 
Paikantava turvahälytin 
Älykäs ovivalvontalaite  

31,50 €/kk 
2,90 €/kk 
20,00 €/kk 
30,00 €/kk 

Ateriapalvelu  9,65 €/ateria 

 
 

Asiakaslaskutus 

 

Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksut 

 
Uudet viranhaltijapäätökset asiakkaan palveluista perittävästä asiakasmaksusta pyritään 
tekemään 31.3.2023 mennessä. Uuden maksupäätöksen voimaantuloon asti asiakasta 
laskutetaan nykyisten tulotietojen mukaan.  

• Jos uuden päätöksen mukainen asiakasmaksu on alkuvuonna 2023 perittyä 
asiakasmaksua suurempi, uuden päätöksen mukaisen maksun perintä alkaa siitä 
päivästä, kun uusi päätös on tehty.  

• Jos uuden päätöksen mukainen maksu on alkuvuonna 2023 perittyä maksua 
pienempi, hyvitetään asiakkaalle maksupäätöksen mukainen erotus alkuvuoden 
osalta. Pienin hyvitettävä erotus on 20 euroa / kk.  
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Huomioitavaa 

Jotta palvelunne jatkuvat keskeytyksettä hyvinvointialueelle siirryttäessä, tietonne siirretään 
hyvinvointialueen tietojärjestelmään. Hyvinvointialueen henkilötietojen käsittelystä 
informoidaan Pirhan verkkosivuilla osoitteessa https://www.pirha.fi/tietosuoja, kun 
hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. 

Hyvinvointialueen aloittamisen myötä myös verkkopankin e-laskusopimukset uudistuvat. 
Jos asiakkaalla on e-laskusopimus kunnan kanssa, tulee solmia uusi sopimus 
hyvinvointialueen kanssa verkkopankissa vuodenvaihteen jälkeen. Laskutusten eräpäivät 
voivat muuttua. 

Lisätietoja löytyy myös Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta 

www.pirha.fi. 
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