HINNASTO
(alkaen 1.9.2017)

Taukokankaan kotihoito
Palvelu
Kotihoito
kotihoito, arki
kotihoito, arki-ilta
kotihoito, la-aamu
kotihoito, la-ilta
kotihoito, su-aamu
kotihoito, su-ilta
kotihoito, arkipyhä
ja aattopäivä
kotihoito, arkipyhä-ja
aattoillat
yövuoro, 30 min.
 arki
 sunnuntai,
arkipyhä ja
aatto
Hoitopalvelut
kotisairaanhoito, arki
kotisairaanhoito,
arki-ilta
kotisairaanhoito, la-ja
aattoaamu
kotisairaanhoito, la-ja
aattoilta
kotisairaanhoito, su- ja
arkipyhä
kotisairaanhoito, su-ja
arkipyhäilta

aika

hinta/½-tuntia

hinta ½- 1h

klo 7 - 18
klo 18 - 22
klo 7 - 18
klo 18 - 22
klo 7 - 18
klo 18 - 22

24,50 €
28,20 €
29,40 €
42,30 €
36,75 €
42,30 €

32,50 €
37,40 €
39,00 €
56,35 €
49,00 €
56,35 €

klo 7 - 18

36,75 €

49,00 €

klo 18 - 22

42,30 €

56,35 €

klo 22 - 7

35,50 €

klo 22 - 7

53,30 €

klo 7 - 18

30,50 €

40,50 €

klo 18 - 22

35,15 €

46,60 €

klo 7 - 18

40,50€

50,50 €
60,50 €

klo 18 - 22
50,50 €

klo 7 - 18

65,50 €
75,50 €

klo 18 - 22

Omaishoitajan vapaa 30,00€/tunti
(hoitaja asiakkaan kotona)
Kotikuntoutuksen, jalkahoidon, hieronnan ja ravitsemusterapian palveluissa on
kuntoutuksen hinnasto.
Hoitotarvikkeet 15,00 € (sis.alv 24%)

Tukipalvelut
Siivouspalvelu, arki klo 8-16.00

Reservikomppaniankatu 11
PL 110 86301 Oulainen

26,50 €/tunti (alv 0%)
32,86 €/tunti (alv 24%)

Puh (08) 4794 700
Fax (08) 4794 701

www.taukokangas.fi
taukokangas@taukokangas.fi

Maksuehdot
Minimilaskutusaika on ½-tuntia. Jos palveluaika on ½ - 1tunnin välillä, laskutetaan
tuntihinta.
Matkakustannus asiakkaalle:
 kotihoitotoimistolta matkan ollessa alle 5 km asiakkaan luokse, ei laskuteta
asiakasta
 jos matka on yli 5 km asiakkaalle, laskutetaan asiakasta 0,55 €/km (meno-paluu)
 ajomatkan mittaamisen lähtöpaikka on Oulaisissa osoitteesta
Reservikomppaniankatu 11 ja Ylivieskan yksiköstä osoitteesta Närhitie 2

Peruuttamattomasta palvelukäynnistä veloitamme 50 % käyntikerran mukaisesta
hinnasta.

Asiakkaan omavastuu
Palvelun tuottaja perii asiakkaalta omavastuuosuuden siitä osuudesta, jota palvelusetelin
arvo ei kata.

Kotitalousvähennys
Kotitalousvähennystä voi hakea kotihoidon ja siivouspalvelun työn osuudesta.
Hoitopalveluista ja palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei saa kotitalousvähennystä.

Reservikomppaniankatu 11
PL 110 86301 Oulainen

Puh (08) 4794 700
Fax (08) 4794 701

www.taukokangas.fi
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