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LUKIJALLE 

Tämä on opas Ikäihmisten palveluista Virrat-Ruovesi -yhteistoiminta-alueella. Oppaasta 

löydät tietoa Virtain ja Ruoveden alueen neuvonnasta ja ohjauksesta sekä julkisista ja 

yksityisistä palveluista. 

Ikäihmisten palveluita kehitetään, jotta ne vastaisivat paremmin kuntalaisten tarpeisiin. 

Painopisteenä ovat kotiin tarjottavat palvelut sekä omaehtoisen toiminnan tukeminen 

kuten kannustaminen monipuoliseen harrastus- ja virkistystoimintaan ja myös vapaaeh-

toistoimintaan. Palveluita järjestetään tulevaisuudessa entistä enemmän yhteistyössä 

eri toimijoiden kanssa. Näitä ovat mm. kuntalaiset, yhdistykset ja yritykset.  

Toivomme, että opas auttaa ikäihmisiä ja heidän läheisiään löytämään tukea ja apua sekä 

mielekästä yhteistä tekemistä. 

  

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw-6iJpf_WAhVEJFAKHXc1BUcQjRwIBw&url=http://www.kuusamo.fi/kohderyhmat/ikaihmiset&psig=AOvVaw1-t5uS4V8CS6gGIHAWBkc_&ust=1508591908494442
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1. TIETOA JA NEUVONTAA 

1.1 Palveluneuvonta  

Yhteistoiminta-alueella toimii maakunnallinen yhteinen neuvontanumero puh. 040 733 

3949 ma-pe klo 8.30-16.30. 

Neuvonnassa annetaan asiakkaalle yleistä hyvinvointia tukevaa tietoa ja tarvittaessa oh-

jataan asiakasohjaukseen tarkempaan selvittelyyn. Uudet asiakkaat ottavat aina yhteyttä 

palveluneuvontaan, jossa kartoitetaan alustavasti asiakkaan palvelutarpeet sekä anne-

taan neuvontaa ja ohjausta. Palveluneuvonnasta saa tietoa sekä julkisista että yksityisistä 

kotihoidon palveluista.  

1.2 Asiakasohjaus  

Asiakasohjaus selvittää asiakkaan toiveet sekä palvelutarpeen ja antaa asiantuntevaa oh-

jausta, jonka avulla asiakas voi valita itselleen sopivia palveluita ja tukitoimia. Asiakasoh-

jaaja toimii asiakkaan tukena muuttuvissa tilanteissa ja auttaa löytämään asiakkaan toi-

veen ja tarpeen mukaisia ratkaisuja. 

Asiakasohjauksen palvelut: 

 kotihoidon asiakkaan palvelu- ja hoidontarpeen arviointi ja palveluohjaus, toimin-

takyvyn arviointi RAI-osittaisarviointi-mittarilla 

 hoitoneuvottelut sekä hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen 

 tukipalveluiden järjestäminen (mm. turvapuhelin, kauppapalvelut, siivous- ja ate-

riapalvelut) 

 asiakkaan saaman palvelun ja hoidon laadun valvonta ja arviointi 

 kotihoidon palveluja ja maksuja koskien päätösten valmistelu 

 asiakaslaskutuksen seuranta 

 hakemukset lyhyt- ja pitkäaikaishoitoon sekä päiväkeskustoimintaan 

 harkinnanvaraisten kuljetuspalvelujen hakemusten valmistelu 

 etuisuus- ja tukihakemuksissa ohjaus ja neuvonta 

Asiakasohjaus Virrat puh. 044 715 1134 ja Ruovesi puh. 044 715 1157. 

Palveluneuvonta  

puh. 040 733 3949 
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2. VIRKISTYS JA HARRASTAMINEN 

Ikäihmisten virkistystoimintaa järjestävät kunnallisen toiminnan lisäksi monet yhdistyk-

set ja yhteisöt. 

2.1 Liikuntapalvelut 

Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan liikuntatoimet tarjoavat monipuolisia liikunta-

mahdollisuuksia ylläpitämällä perusliikuntapaikkoja ja tarjoamalla yhdessä paikkakun-

nan urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa mahdollisuuksia erilaisten liikuntamuotojen 

harrastamiseen. Myös kansalaisopistot yhteistyössä yhdistysten kanssa järjestävät erilai-

sia liikuntaryhmiä sekä keskustoissa että kyläkunnissa.  

Lisätietoja liikuntapalveluista saa: 

Virrat:  Kaupungin liikuntatoimi  puh. 044 715 1270  

 Kansalaisopiston toimisto  puh. 044 715 1264  

 Palvelutalo Ainala  puh. 044 325 3425  

Ruovesi: Kunnan liikuntatoimi puh. 044 787 1373 

 Kansalaisopiston toimisto puh. 050 346 4455 

 Palvelutalo Honkala  puh. 044 722 4416                    

2.2 Kulttuuripalvelut 

Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan kulttuuripalvelut järjestävät kulttuuri- ja taideti-

laisuuksia sekä tarjoavat tiloja ja tukea tapahtumille sekä omaehtoiselle harrastustoimin-

nalle. Tietoja tapahtumista saa paikallislehdistä tapahtumapalstoilta sekä lehti-ilmoituk-

sista sekä Virroilla kulttuuritoimelta puh. 044 715 1263 sekä Ruoveden sivistystoimelta 

puh. 044 787 1390. 

2.3 Kirjastopalvelut 

Kirjastoista voi lainata kotiin kirjoja, äänikirjoja, lehtiä, isotekstistä kirjallisuutta, musiik-

kia ja elokuvia. Kirjastoissa voi myös osallistua tapahtumiin tai opastustilaisuuksiin, jotka 

ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Kirjastojen päivälukupiireissä luetaan kirjoja ja kes-

kustellaan niistä. Asiakkailla on mahdollisuus käyttää kopiokonetta, tietokoneita ja inter-

netiä. Henkilöt, joille tavallisen tekstin lukeminen on vaikeaa, voi liittyä Celian äänikirja-

palveluun. Palvelusta saa lisätietoa www.celia.fi tai kirjastoista.   
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Lisätietoja kirjastojen palveluista saa: 

Virtain kirjasto  puh. 03 485 1291 

Ruoveden kirjasto  puh. 03 476 2900 

Yhteistoiminta-alueen kirjastoauto  puh. 044 033 9571 

2.4 Vapaaehtoistoiminta 

Ruovedellä SPR ja Honkalan palvelutalo järjestävät vapaaehtoistoimintaa.  SPR:n vapaa-

ehtoisilla on monenlaista toimintaa, johon voi osallistua oman kiinnostuksensa mukaan.  

He järjestävät erilaista virkistystoimintaa niin Honkalan palvelutalon asukkaille kuin Kä-

pysen ympärillä omissa kodeissaan asuville sekä vierailevat myös Kotirannassa ja Harju-

kodilla. Honkalan vapaaehtoistoiminta kohdistuu lähinnä Honkalan palvelutalon ja rivi-

talojen asukkaisiin. Honkalassa vapaaehtoiset ovat ulkoiluseurana ja pitävät säännölli-

sesti korttirinkiä. 

Virroilla on vapaaehtoistoimintaa mm. muistiyhdistyksellä, joka järjestää muistikahvila-

toimintaa sekä ryhmiä eri vaiheessa olevien muistisairaiden omaisille.  

Lisätietoja:  

Ruovesi:  Ruoveden SPR  puh. 040 577 9637 

 Honkalan vapaaehtoistoiminta  puh. 044 722 4416 

Virrat:  Muistiyhdistys  puh. 040 755 8267 

 Virtain SPR puh. 044 584 6473 

2.5 Opiskelu / Kansalaisopisto 

Ruovesi: Ruoveden kansalaisopisto puh. 050 346 4455 

Virrat: Virtain kansalaisopisto  puh. 044 715 1264 

2.6 Eläkeläisjärjestöt 

Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan alueella toimii useita eläkeläisjärjestöjä ja -yh-

distyksiä.  Ne tarjoavat jäsenilleen erilaisia toimintamahdollisuuksia: harrastusryhmiä, 

ohjattua liikunta, luentoja, retkiä. Tietoja eläkeläisjärjestöjen toiminnasta ja yhteystie-

toja saa Virtain ja Ruoveden lähitoreilta sekä palveluneuvonnasta puh. 040 733 3949. 



    10 
 

2.7 Päivätoiminta 

Kuntouttavan päivätoiminnan tavoitteena on tukea ja parantaa ikäihmisten toimintaky-

kyä ja kotikuntoisuutta lihaskunto- ja tasapainoharjoittelun, muistikuntoilun, sosiaalisen 

kanssakäymisen ja terveysneuvonnan keinoin.  

Ruovedellä kuntouttavaa päivätoimintaa järjestetään palvelutalo Honkalassa ja Virroilla 

päiväkeskuksessa. Päivätoimintaan hakeudutaan asiakasohjauksen kautta. 

3. PALVELUT ARKEEN 

Palveluiden myöntämisessä noudatetaan perusturvalautakunnan vahvistamia palvelui-

den kriteereitä. 

3.1 Omaishoito 

Omaishoidon tuen tarkoituksena on turvata paljon apua tarvitsevan henkilön kotona sel-

viytymisen. Tuki on harkinnanvarainen etuus, jota myönnetään talousarviossa annetun 

määrärahan puitteissa. Hoitaja voi olla omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. 

Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuu-

den perusteella. 

 

Mitä omaishoidon tukeen kuuluu? 

 hoitopalkkio kunnan kanssa sopimuksen tehneelle hoitajalle 

 hoidon turvaamiseksi tarvittavat palvelut, jotka määritellään hoidettavalle laadit-

tavassa palvelu- ja hoitosuunnitelmassa 

 omaishoitajan vapaapäivät 

 omaishoitajan tapaturmavakuutus  

Omaishoidontukea haetaan kirjallisesti. Tukea voi hakea ilman erillistä hakuaikaa. Hake-

muslomakkeeseen tulee liittää ajan tasalla oleva lääkärinlausunto (C tai B) tai muu lää-

kärin selvitys, josta ilmenee hoidon sitovuus ja vaativuus. 

Lisätietoja omaishoidon asiakasohjaajalta, puh. 044 715 1133. 
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3.2 Keiturin Sote Oy:n kotihoito 

Kotihoito sisältää sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun ja terveydenhuoltolain mu-

kaisen kotisairaanhoidon. Kotihoito pyrkii yhteistyössä omaisten ja muiden palveluntuot-

tajien kanssa mahdollistamaan asiakkaan kotona asumisen sairauksista ja/tai toiminta-

kyvyn alentumisesta huolimatta mahdollisimman pitkään. 

Kotihoito tukee asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä erilaisin hoito- ja hoivapalve-

luin. Se huolehtii asiakkaan perushoidosta (lääkkeet, ruokailu, hygienia, pukeutuminen, 

voinnin ja terveydentilan seuranta) sekä turvallisen ja asianmukaisen kotiympäristön yl-

läpidosta. 

Kotihoidon tukipalveluja järjestetään tarvittaessa. Ensisijainen tukipalvelun suorittaja on 

muu perheen jäsen tai omainen. Tukipalveluita ovat mm. ateria-, asiointi- ja turvapalve-

lut, joiden tarkoitus on myös tukea hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä omassa ko-

dissa. Tukipalveluilla on kiinteä hinta, joihin tulot eivät vaikuta. Saattaja-apuna toimii en-

sisijaisesti omaiset tai palvelua voi kysyä SPR:ltä tai muilta vapaaehtoistoimijoilta.  

3.2.1 Tilapäisen kotihoidon maksut 

Tilapäisestä kotihoidosta niin vanhusasiakkailta kuin lapsiperheiltä peritään käyntiin 

käytetyn ajan mukainen kertamaksu (taulukko 1). Arviointikäynti on maksuton. (Asia-

kasmaksuasetus 3 §)  

Kotihoidon tilapäinen käynti 

kotihoidon käynti  9,50 € 

kotihoidon arviointijakso, jonka kesto enint. 4 vk 13 €/käyntipv 

asiakasohjauksen arviointikäynti maksuton 

kotihoidon muu käynti* maksuton 

fysio- tai toimintaterapeutin muu käynti 12 € 

kh:n lääkärin tai hammaslääkärin käynti 18,90 € 

Taulukko 1. Tilapäisen kotihoidon maksut 

3.2.2 Säännöllisen kotihoidon maksut 

Asiakasmaksuasetuksen 3 § perusteella säännöllisen kotihoidon palvelujen kuukausi-

maksu määritetään sekä vanhusasiakkailla että lapsiperheillä bruttotulojen, perheen 
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koon ja annettuihin palveluihin käytetyn ajan mukaan seuraavasti (taulukko 3): brutto-

tuloista vähennetään perhekoon mukainen tuloraja ja erotuksesta määrätään maksun 

kotihoidon käytön mukaan.  

 

Perhe,henkilömäärä 1 2 3 4 5 6 

Tulo/euroa kuukaudessa 588 1 084 1 701 2 103 2 546 2 924 

 

Taulukko 2. Suojaosuudet perheen koon mukaan 

 

 
 Maksu%           

Palvelutunnit 

kuukaudessa 

Perheen 

lkm 1 hlö 
2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä 5 hlöä 

6 hlöä tai 

enemmän 

4 h tai alle 8 7 6 6 6 6 

5 10 8,75 7,5 7,5 7,5 7,5 

6 12 10,5 9 9 9 9 

7 14 12,25 10,5 10,5 10,5 10,5 

8 16 14 12 12 12 12 

9 17 14,75 12,5 12,5 12,5 12 

10 18 15,5 13 13 13 12 

11 19 16,25 13,5 13,5 13,5 12 

12 20 17 14 14 14 12 

13 21 17,75 14,5 14,5 14 12 

14 22 18,5 15 15 14 12 

15 23 19,25 15,5 15,5 14 12 

16 24 20 16 16 14 12 

17 24,5 20,5 16,5 16 14 12 

18 25 21 17 16 14 12 

19 25,5 21,5 17,5 16 14 12 

20 26 22 18 16 14 12 

21 26,5 22,5 18,5 16 14 12 

22 27 23 19 16 14 12 

23 27,5 23,5 19 16 14 12 

24 28 24 19 16 14 12 

25 28,5 24 19 16 14 12 

26 29 24 19 16 14 12 

27 29,5 24 19 16 14 12 

28 30 24 19 16 14 12 

29 30,5 24 19 16 14 12 

30 31 24 19 16 14 12 
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31 31,5 24 19 16 14 12 

32 32 24 19 16 14 12 

33 32,5 24 19 16 14 12 

34 33 24 19 16 14 12 

35 33,5 24 19 16 14 12 

36 34 24 19 16 14 12 

37 34,5 24 19 16 14 12 

38 h tai yli 35 24 19 16 14 12 

 

Taulukko 3. Säännöllisen kotihoidon maksut 

Lisätietoja kotihoidon maksuista puh. 040 733 3949.  

3.2.3 Kotihoidon tukipalveluiden maksut 

Kotona asumista tukevista palveluista peritään seuraavat maksut:  

 Tukipalvelu €  

Ateriapalvelu Kotiin kuljetettu ateria  8,50 krt 

Asiointipalvelu Asiointi tai kaupassa käynti 8,00 krt 

Hygieniapalvelut Muualla kuin kotona tapahtuva kylvetysapu  10,00 krt 

Kuntosaliryhmä Kuntosaliryhmä 8.00 krt 

Pyykkihuolto Pyykinpesu koneellinen 8,50 krt 

Päivätoiminta Päivätoiminta/ -keskus/ perhehoidon päivätoiminta 18,00 krt 

Turvapalvelut Turvapuhelin laitevuokra gsm  50,00 kk 

 Turvapuhelin 3 G (alueelle, jossa huono kuuluvuus) tulossa kk 

 Turvapuhelinhälytyskäynti päiväaika 30,00 krt 

 GPS-paikannin, turvapalvelu hoitaa hälytyksen 75,00 kk 

 GPS-paikannin, omaiset hoitavat hälytyksen 55,00 kk 

 Turvapuhelimen asennusmaksu 50,00 krt 

 Lisäranneke 5,00 kk 

 Lisärannekkeen vienti 20,00 krt 

 Ovivalvonta-lisälaite kpl 10,00 kk 

 Paloilmaisin lisälaite  8,00 kk 

 Häkähälytin 10,00 kk 

 Vuodevahti 15,00 kk 

 Liikeilmaisin 13,00 kk 

 Liesivahti (+ asennus omakust.sähköurakoitsijalta) 20,00 kk 

Tukiasunto Tukiasunnon vuorokausimaksu 20,00 vrk 

 

 Taulukko 4. Kotihoidon tukipalveluiden maksut  



    14 
 

3.2.4 Kotihoidon muut palvelut 

Fysioterapeutti ja kotikuntoutus 

Kotihoidon fysioterapeutti tekee toimintakykykartoituksia sekä toimintakyvyn seuran-

taa, antaa ohjausta ja laatii henkilökohtaisia harjoitusohjelmia. Fysioterapeutti tekee 

myös apuvälinekartoituksia, avustaa niiden hankinnassa ja toimii yhteistyössä kotihoi-

don muun tiimin kanssa.  

Kotikuntou-tuksessa asiakkaalle tehdään fysioterapeutin toimesta kuntoutussuunni-

telma asiakkaan kanssa yhteistyössä kuntoutussuunnitelma. 

Geriatrian poliklinikka/muistihoitaja 

Kotihoidon yhteydessä toimii geriatrian poliklinikka, jossa toimivat muistihoitaja ja ge-

riatri. Geriatrian poliklinikalla tehdään erilaisia testauksia ja opastetaan muistisairaita ja 

omaisia lääkityksen seurannassa ja arjesta selviytymisessä.  

Muistihoitaja tukee omaisia, antaa keskusteluapua ja neuvontaa muistisairauksista ja te-

kee tiivistä yhteistyötä geriatrin kanssa. Muistihoitajalle on ajanvaraus, lähetettä ei tar-

vita. Muistitesti voidaan myös tarvittaessa tehdä asiakkaan kotona. 

Yli 70-vuotiaiden ajoterveystarkastukset tehdään myös geriatrian poliklinikalla. 

Kotihoidon yhteystiedot 

Palvelupäällikkö Marika Säynäjoki 044 715 1376                         
Ruoveden kotihoito 

  

Kotihoidon palveluiden esimies, Ruovesi Melina Westerlund 044 715 1502 

Muistihoitaja Terhi Lahtinen 044 787 1366 

Fysioterapeutti Kati Kauppinen 044 787 1480 

Sairaanhoitaja soittoaika klo 13–15   

Keskustan tiimi  044 787 1485 

Etelän tiimi  044 787 1271 

Pohjoinen tiimi 044 787 1264 / 044 787 225 

Hälytysnumerot tiimeittäin klo 7–21, kiireettömissä asioissa soittoaika klo 13–15  
Keskustan tiimi  044 787 1482 

Etelän tiimi  044 787 1481 

Pohjoinen tiimi  044 787 1483 

Virtain kotihoito   

Kotihoidon palveluiden esimies, Virrat Sanna Halvarsson 044 715 1502 

Tiimipuhelin  044 715 1500 

Päivätoiminta  044 715 1483 

Muistihoitaja Eija Juvakka-Kuusikko 044 715 1390 
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3.3 Muut kotihoitopalveluntuottajat 

RUOVESI PUH.NRO TUOTETTAVAT PALVELUT PALVELUHINNASTO 

Alina hoivatiimi                            
EM Hoiva Oy                  

044 
4556890/ 
044 
44556341 

henk.koht avustaminen 
siistiminen, siivouspalvelut 
kauppa- ja asiointiapu 
pyykki ja vaatehuolto 
ulkoilu ja saattoapu                        
ateriapalvelu 
aterioiden valmistus kotona 

arkena klo 7-18 36 €/h                       
arki ilta klo 18-21 38 €/h                   
la klo 7-18 42 €/h                                
la klo 18-21 48 €/h                              
su klo 7-21 67 €/h      

Arjen Avuksi Tanja 0402211736 
kaikenlaiset kotityöt ja avusta-
minen 34 euroa/h 

Helppinen 
044-
9871168 ateriapalvelu 

Lounas 8,80 €, keittolounas 7,30 
€ 

Kotityöpalvelu Lähdekoti Taru 
Kulmala 

050 531 
7898 

Kotityöpalvelu, hoivapalvelut ja 
avustajapalvelut, lähihoitajan 
palvelut, ystäväpalvelut 

39 €/h (sis ALV) ilman ALV 31,45 
e/h 

Med Group/ONNI hoiva 
09-
85646542 

henkilökohtainen avustaminen 
siistiminen, siivouspalvelut 
kauppa- ja asiointiapu 
pyykki ja vaatehuolto 
ulkoilu ja saattoapu 
pihan ja puutarhan hoito 

ei-ammatillinen alv 0% 30,95/h 
ei- ammatillinen alv 24% 38,38/h 

Siivouspalvelu Suvi Heikkonen 
044-236 
1964 siistiminen, siivouspalvelut 

ylläpitosiivous 28 €/h + alv 
perussiivous 31 €/h + alv 

Sillä Siisti Marjo Oy 
044-
2625646 Siivouspalvelut 

Palvelusopimusasiakkaat: 33 €/h 
/ työntekijä                                  Ik-
kunoiden pesu: palvelusopimus-
asiakkaat  38 €/h /työntekijä                                             
Minimiveloitus 1 h. Matkakulut 
0,56 €/km (sis. ALV)                        

TKP Nieminen Oy 
044-706 
6180 

siistiminen, siivouspalvelut 
pihan ja puutarhan hoito 
talonmiespalvelut 

siivouspalvelut 22,58 €/h 
pihan hoito 30,64 €/h 
talonmiespalv. 30,64 €/h 

Visuveden kotipalvelu 
040-
5881120 

henk.koht avustaminen 
siistiminen, siivouspalvelut 
kauppa- ja asiointiapu 
pyykki ja vaatehuoltoulkoilu ja 
saattoapu 
pihan ja puutarhan hoito 
aterioiden valmistus kotona          
talonmiespalvelut                             
muu kotona asumista tukeva 
palvelu esim. puiden vienti, sau-
notus ym. 

Kaikki palvelut 28 €/h + ALV              
Palveluseteli 28 €/h        Lähihoi-
tajan työt (valmistumisen jälkeen) 
30 €/h                                                           

 



    16 
 

VIRRAT       

Alina hoivatiimi                            
EM Hoiva Oy                  

044 
4556890/ 
044 
44556341 

henk.koht avustaminen 
siistiminen, siivouspalvelut 
kauppa- ja asiointiapu 
pyykki ja vaatehuolto 
ulkoilu ja saattoapu                        
ateriapalvelu 
aterioiden valmistus kotona 

arkena klo 7-18 36 €/h                       
arki ilta klo 18-21 38 €/h                   
la klo 7-18 42 €/h                                
la klo 18-21 48 €/h                              
su klo 7-21 67 €/h      

Avustuspalvelut LT 
Linda Kellomäki 

045-617 
6752 

henkilökohtainen avustaminen 
siistiminen, siivouspalvelut 
kauppa- ja asiointiapu 
pyykki ja vaatehuolto asiakkaan 
luona 
ulkoilu ja saattoapu 
pihan ja puutarhan hoito 
aterioiden valmistus kotona kaikki palvelut 31 €/h 

Henkilöstövuokraus 
Työkarhut 

050-
5445386 

siistiminen, siivouspalvelut 
pihan ja puutarhan hoito 
talonmiespalvelut 

siivous 23 €/h + alv 
rakennuspalv. 35 €/h + alv 

Kotipalvelu 
Hanna Rantanen 

040-
7704488 

pääasialliset palvelut: 
siistiminen, siivouspalvelut 
kauppa- ja asiointiapu 
pyykki ja vaatehuolto 
lisäksi tarpeen mukaan muuta 

kotityöpalvelut 28 €/h alv 0% 
kauppa/asiointiapu 15 €/krt/h 

Med Group/ONNI hoiva 
09-
85646542 

henkilökohtainen avustaminen 
siistiminen, siivouspalvelut 
kauppa- ja asiointiapu 
pyykki ja vaatehuolto 
ulkoilu ja saattoapu 
pihan ja puutarhan hoito 

ei-ammatillinen alv 0% 30,95/h 
ei- ammatillinen alv 24% 38,38/h 

Mikontalon ravintola 
050-
5582485 ateriapalvelu 

ruoka-annos 9,50 € 
ruoka-annos kotipalvelu 8,50 € 

Hanna Perämäki 
040-
0634253 

siistiminen, siivouspalvelut 
kauppa- ja asiointiapu 
'pyykki ja vaatehuolto 
tarvittaessa muuta mitä pystyy siivoukset 32 € sis. Alv 24% 

Pohjois-Hämeen siivous- 
ja kiinteistöpalvelu 

040-
0339169 

siistiminen, siivouspalvelut 
kauppa- ja asiointiapu 
pyykki ja vaatehuolto 
ulkoilu ja saattoapu 
pihan ja puutarhan hoito 
talonmiespalvelut 

siivous ym 28 €/h sis alv 
talonmiespalv ym 38 €/h sis alv 
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Siivous- ja kotiapu Myllyaho 
044-502 
9294 

henk.kohtainen avustaminen 
siistiminen, siivouspalvelut 
kauppa- ja asiointiapu 
pyykki ja vaatehuolto 
pihan ja puutarhan hoito 
aterioiden valmistus kotona 
talonmiespalvelut 

25 €/h alv 0% 
30 €/h alv 24% 

Sirpan kotiapu 
Sirpa Koivisto 

040-084 
5510 

henk.koht avustaminen 
siistiminen, siivouspalvelut 
auppa- ja asiointiapu 
pyykki ja vaatehuolto 
ulkoilu ja saattoapu 
käihmisten perhehoito kaikki kotipalvelut 30€/h 

Tmi Henna Moksu 
050-511 
4303 

henk.koht avustaminen 
siistiminen, siivouspalvelut 
kauppa- ja asiointiapu 
pyykki ja vaatehuolto 
ulkoilu ja saattoapu'pihan ja 
puutarhan hoito pienissä  
määrin 
aterioiden valmistus kotona 

kaikki 30 €/h + alv 24%  
vähimmäisveloitus 1 h 

Tmi M.Ylä-Tulijoki 
040-588 
4147 

henk.koht avustaminen 
siistiminen, siivouspalvelut 
kauppa- ja asiointiapu 
pyykki ja vaatehuolto 
ulkoilu ja saattoapu 

palveluseteli 29€/h 
siivous, asiointi, kotipalv 29€/h 

Visuveden kotipalvelu 
040-
5881120 

henk.koht avustaminen 
siistiminen, siivouspalvelut 
kauppa- ja asiointiapu 
pyykki ja vaatehuoltoulkoilu ja 
saattoapu 
pihan ja puutarhan hoito 
aterioiden valmistus kotona          
talonmiespalvelut                             
muu kotona asumista tukeva 
palvelu esim. puiden vienti, sau-
notus ym. 

Kaikki palvelut 28 €/h + ALV              
Palveluseteli 28 €/h        Lähihoi-
tajan työt (valmistumisen jälkeen) 
30 €/h                                                           
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4. KULJETUSPALVELUT JA LIIKENNE 

4.1 Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut 

Ikäihmisille voidaan myöntää kuljetuspalveluita sosiaalihuoltolain (2014/1301) tai vam-

maispalvelulain (1987/380) mukaisesti. Sosiaalihuoltolain (SHL 14 § ja 23 §) mukaisia yk-

silöllistä liikkumista tukevia kuljetuspalveluita järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene 

itsenäisesti käyttämään kutsuperiaatteella toimivaa palveluliikennettä tai muuta julkista 

liikennevälinettä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan 

syyn takia ja jotka eivät ole vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisia. 

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat tarveharkintaisia ja määrärahasidon-

naisia. Kuljetusten kustannuksista vastaa pääosin kaupunki. Matkustaja maksaa kyydistä 

kulloinkin voimassa olevan bussitaksan mukaisen maksun. Hakemukseen liitetään lääkä-

rinlausunto, josta selviää hakijan kuljetuspalveluiden tarve. Sosiaalihuoltolain mukaisen 

kuljetuspalvelun myöntämiseksi bruttotuloraja on yhden hengen taloudessa 1200 €/kk 

ja kahden hengen taloudessa 2300 €/kk.  

Lisätietoja puh. 044 715 1333 

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi saada henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikku-

misessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuneu-

voja ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelua myönnetään asioimis- ja 

virkistysmatkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin. Hakemukseen liitetään lääkärinlau-

sunto, josta selviää hakijan liikkumisen vaikeavammaisuus.  

Lisätietoja puh. 03 4851 244 ma-pe klo 13-13.30 

4.2 Palveluliikenne 

Ruovedellä ja Virroilla on kunnan järjestämää palveluliikennettä. Palveluliikenteestä 

löytyy ajantaiset tiedot kuntien internetsivuilta.  

Tarvittaessa kysy lisää tietoa Ruovesi 03 486111, Virrat 03 4853111 
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4.3 Vammaisen pysäköintilupa 

Vammaisen pysäköintilupa on henkilökohtainen ja se 

myönnetään vammaiselle henkilölle, joka voi ajaa itse, 

tai häntä voidaan kuljettaa. Tällöinkin lupa myönne-

tään vammaiselle, ei vammaista kuljettavalle henki-

lölle.  

Pysäköintiluvan myöntämisen edellytykset 

 Sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta estää henkilöä itsenäisesti kävele-

mästä ilman toisen henkilön apua ja tästä liikkumista vaikeuttavasta sairaudesta, 

viasta tai vammasta johtuva haitta kuuluu vähintään haittaluokkaan 11 (Työtapa-

turma- ja ammattitautilaki 459/2015, 84§) 

 Jos vammaisuus aiheutuu heikentyneestä näöstä, on näöntarkkuuden oltava pa-

remmassa silmässä enintään 0,1, tai näkökyky kokonaisuudessaan arvioiden on 

vähintään haittaluokan 17 mukainen 

 Vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten lupa voidaan myöntää, jos kul-

jetettavalla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kul-

jetuksen jälkeen ilman saattajaa. 

Päätöksen siitä, täyttyvätkö myöntämisen edellytykset, tekee lääkäri. Jos henkilöllä on 

pysyvä haitta, pysäköintilupa myönnetään 10 vuodeksi. Muussa tapauksessa lupa myön-

netään lääkärin lausunnossaan erikseen ilmoittamaksi ajaksi. Lääkärin tulee ottaa lau-

sunnossa selvästi kantaa sekä haittaluokkaan että vamman pysyvyyteen. 

Voit hakea vammaisen pysäköintilupaa Trafin sähköisen Oma asiointi -palvelun kautta 

tai jättää hakemuksen Ajovarman palvelupisteeseen Ahjolantie 6, 34800 Virrat. 

Samalla voit hakea vapautusta ajoneuvoveron perusverosta. Yhteystiedot Ajovarma 

puh. 075 323 9999. 

4.4 Ajoterveys 

Velvoite iäkkään henkilön laajennetun lääkärintarkastuksen tekemiseen on tullut voi-

maan 19.1.2013 uuden ajokorttilain säännösten myötä. Laajennetun lääkärintarkastuk-

sen tavoitteena on löytää ne kuljettajat, joiden ajoterveys on alentunut siinä määrin, että 

he eivät enää selviydy liikenteessä turvallisesti. Laajennetussa lääkärintarkastuksessa 

https://asiointi.trafi.fi/web/asiointi/henkiloasiakkaat/tieliikenne/vammaisen-pysakointi
https://www.ajovarma.fi/
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSpYWZqo7XAhWBbVAKHRL9D6MQjRwIBw&url=http://kultur.upplands-bro.se/globalmeny/suomeksi/kunta--politiikka/pysakointilupa.html&psig=AOvVaw17WHXMicpZF8IdAtLZJ7SG&ust=1509108701638712
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otetaan huomioon ikääntymisen, sairauksien ja lääkitysten vaikutukset aisti-, kognitiivi-

siin ja motorisiin toimintoihin. Ajoterveyden arvioinnin tueksi voidaan käyttää kognitii-

vista suorituskykyä mittaavia erilaisia testejä ja menetelmiä. (Lähde: STM 11.9.2018) 

Trafi laatii ohjeet ja lomakkeet lääkäreille tieliikenteen ajoneuvon kuljettajan ajotervey-

den arvioimiseksi. Trafilla ei ole toimivaltaa ottaa kantaa tieliikenteen yksittäisiin henki-

löarviointeihin. Lääkärinlausunto toimitetaan Trafin palveluntuottajalle Ajovarmalle aina 

ajokortin hakemusasian yhteydessä. Tämä on ajankohtaista, kun esim. uudistat voimas-

saolevaa ajokorttiasi sen voimassaolon päättyessä, kun olet jo yli 70 vuotta (ryhmän 1 

ajokortti) tai täyttäessäsi 45 vuotta tai enemmän (ryhmän 2 ajokortti).  

Ryhmän 1 ajo-oikeudet: 

AM/120, AM/121, A1, A2, A, B, BE, T 

Ryhmän 2 ajo-oikeudet: 
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 

Poliisi vastaa kuljettajien ajokyvyn ja ajoterveyden valvonnasta ja voi päättää niihin liit-

tyvistä toimenpiteistä kuten ajokieltoon määräämisestä. Lääkärinlausunto toimitetaan 

poliisille silloin, kun kyse on ajoterveyden valvonnasta. (Lähde: Ajokortti-info.fi 

11.9.2018) 

Lääkärintarkastuksen osaksi kuuluu sairaanhoitajan suorittamat mittaukset ja testit, 

jotka tehdään Virroilla yli 70-vuotiaiden ja Ruovedellä yli 65-vuotiaiden osalta geriatrian 

poliklinikalla. Muilta mittaukset ja testit tehdään aikuisneuvolassa. 

5. ASUMISPALVELUT 

Yhteistoiminta-alueella tarjotaan ikääntyneiden tehostettua palveluasumista sekä laitos-

hoitoa.  

Asumispalveluista peritään perusturvalautakunnan hyväksymät asiakasmaksut. Lisätie-

toja puh. 044 715 1333. 

Pitkäaikaishoidossa asukas voi hakea Kelan eläkkeensaajan hoitotukea.  Tehostetussa 

palveluasumisessa asuva on oikeutettu hakemaan myös eläkkeensaajan asumistukea 

kustannusten kattamiseen. 
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5.1 Palveluihin hakeutuminen 

Pitkäaikaishoitoon pääsemisen edellytyksenä on, että asiakkaan toimintakyky on heiken-

tynyt siinä määrin, että hän ei enää selviydy kotona asumisesta kotihoidon, jaksohoidon 

ja/tai muiden avopalveluiden tukien turvin eikä hän kuitenkaan ole terveyskeskustasoi-

sen hoidon tarpeessa. Hakemukset asumispalveluihin käsitellään asiakasohjauksen 

kautta moniammatillisessa SAS-työryhmässä, jonka esityksen perusteella hyvinvointijoh-

taja tekee lopullisen sijoituspäätöksen. Lisätietoja Virrat puh. 044 715 1134, Ruovesi puh. 

044 715 1157. 

5.2 Keiturin Sote Oy:n asumispalvelut 

5.2.1 Keiturinpuisto 

Keiturinpuisto jakautuu neljään eri tiimiin, joista yksi on pääosin hoivaosasto. Kuntoutus 

on Keiturinpuiston kantava toiminta-ajatus. Keiturinpuistossa toteutetaan sekä tehostet-

tua palveluasumista että laitoshoitoa. 

Osastojen toimintaa tukee vanhainkodin virikeohjaaja ja kuntohoitaja, jotka toimivat 

koko talossa tarjoten omia virike-/ jumppatuokioitaan asukkaille. 

5.2.2 Vihriälän ryhmäkoti 

Vihriälän ryhmäkoti on 30-paikkainen toimintayksikkö Keiturinpuiston läheisyydessä. 

Ryhmäkoti keskittyy muistisairaiden hoitoon ja se jakautuu Ansantupa ja Taunotupaan. 
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Kummassakin on 15 asuinpaikkaa. Huoneet ovat pääsääntöisesti 1 hengen huoneita, 

joissa on omat WC- ja pesuhuonetilat. 

5.2.3 Ryhmäkoti Majakka 

Ryhmäkoti Majakka on keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien ikääntynei-

den tehostetun palveluasumisen yksikkö, jonka hoitohenkilökunta on perehtynyt muis-

tisairauksien hoitamiseen. Hoidon tavoitteena on tukea asukkaan jäljellä olevaa toimin-

takykyä ja omatoimisuutta sekä tarjota hoivaa ja huolenpitoa turvallisessa kodinomai-

sessa ympäristössä. 

5.2.4 Ruoveden Kotiranta 

Kotirannassa on kolme yksikköä: Koivukoti, Mäntykoti ja Kuusikoti. Kotirannassa on oma 

keittiö, jonka henkilökunta vastaa talon ateriapalveluista. Kotirannan yksikköjen tavoit-

teena on tukea ja ylläpitää omatoimisuutta ja jäljellä olevaa toimintakykyä kodinomai-

sessa ympäristössä. 

5.2.5 Harjukoti 

Ruoveden terveyskeskuksen 2. kerroksessa sijaitseva Harjukoti tarjoaa sekä tehostettua 

palveluasumista että laitoshoitoa. 

Paikoista 2-3 on varattu lyhytaikaisia, kuntouttavia hoitojaksoja varten. Tavoitteena on 

asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen.  

5.2.6 Keiturin Helmi 

Keiturin Helmion 30-paikkainen hoivakoti, joka on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitse-

vat monipuolista tukea ja hoivaa asumisessa sekä päivittäisissä toiminnoissa. 

Jokaisella asukkaalla on oma huone, jossa on peruskalusteet ja tilava WC/kylpyhuone - 

muuten asukkaat saavat sisustaa kotinsa itse.  

Yhteystiedot  

Ikääntyneiden palvelut 
Keiturinpuisto, Virrat 
Osastonhoitaja Kaija Huhtala 044 715 1389 
Apulaisosastonhoitaja  Teija Leppäkoski 044 715 1381 
Toimistosihteeri Arja Savinen 044 715 1377 
Kuntohoitaja Pirjo Liminka 044 715 1382 
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Virikeohjaaja Hanna Taskinen 044 715 1383 
Kielopuisto 03 485 1378 
Ruusupuisto 03 485 1379 
Helmipuisto 03 485 1386 
Kuparipuisto 03 485 1366 
Vihriäläkoti, Virrat 
Muistiyksikön esimies Christina Ren 044 715 1330 
Taunontupa 1  044 715 1336 
Ansantupa 1  044 715 1338 
Ansantupa 2  044 715 1337 
KeiturinHelmi, Virrat 
Osastonhoitaja Marika Raninen 050 471 0411 
Aunela 050 472 3040 
Toivola 050 532 8400 
Kotiranta, Ruovesi 
Osastonhoitaja Sari Ahvenjärvi 044 787 1241 
Apulaisosastonhoitaja  Senja Komonen 03 486 1010 
Koivukoti 03 486 1010 
Mäntykoti 03 486 1011 
Kuusikoti 03 486 1012 
Harjukoti, Ruovesi 
Osastonhoitaja Johanna Töyssy 044 787 1475 
Apulaisosastonhoitaja  Iina Mattila 
Toivola 044 586 1441 
Tyynelä 044 715 1021 
Ryhmäkoti Majakka, Ruovesi 
Asumispalveluiden esimies Mari Mertala 044 787 1397 
Hoitajat 044 787 1469 
Virikeohjaaja Kotiranta, Harjukoti, 
Majakka 

Sari Koskela 044 787 1268 

 

5.3 Perhehoito 

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä 

perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Kunta tai kuntayhtymä tekee toi-

meksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhe-

hoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuh-

teisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan.  

Perhehoito voi olla joko pitkäaikaista eli jatkuvaa perhehoitoa, tilapäistä eli lyhytaikaista 

perhehoitoa tai osavuorokautista perhehoitoa. Perhehoito perustuu yksilölliseen hoito- 

ja palvelusuunnitelmaan. Perhehoito on myös yksi vaihtoehtotapa järjestää omaishoi-

don vapaapäiviä. 

Pirkanmaan perhehoidon yksikkö toimii kuntien kumppanina perhehoidon prosessissa 

sekä tukee perhehoitajia.  
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Lisätiedot puh. 044 715 1333 tai Pirkanmaan perhehoidon yksikkö puh. 040 801 9957. 

5.4 Honkalakoti ry  

Ruoveden kyläkeskuksessa sijaitseva Honkalakoti ry. tarjoaa turvallisen, ihmisläheisen ja 

virikkeellisen asumismahdollisuuden ikäihmisille. Honkalakoti ry:llä on 10 rivitaloa Hon-

kalantie 15–17:ssa, joissa asumispalveluja on yhdeksässä rivitalossa. Palvelutalo Honkala 

sijaitsee osoitteessa Honkalantie 7, jossa on 29 palveluasuntoa. Asuntoja voi hakea Hon-

kalan nettisivuilla olevalla hakemuslomakkeella tai Honkalan toimistosta voi pyytää ha-

kemus-lomakkeen täytettäväksi.  

Honkala tuottaa myös siivous- ja pyykkipalveluja sekä kuntoutus- ja virkistystoimintaa. 

Oheispalveluna tehdään myös piha- ja puutarhatöitä sekä pieniä kodin korjaustöitä. 

Keiturin Sote Oy:n kotihoito vastaa palvelutalon asukkaiden hoidosta ja huolenpidosta.  

Lounasravintola Huldassa on lounasbuffetpöytä maanantaista perjantaihin klo 11.00- 

13.00. Lisäksi Huldaa voi vuokrata juhlatilaksi pitopalvelun kera.  

Honkalakodissa on tarjolla hyvinvointipalveluita 

myös talon ulkopuolisille asiakkaille. 

Yhteystiedot 

 

Honkalakoti ry.  www.honkalakoti.fi 

Toimisto avoinna ma–pe klo 9–15 (muutokset mahdollisia)  

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@honkalakoti.fi 

Johtaja Tuija Järvinen  puh. 044 722 4421 

Palvelupäällikkö Mirka Koskela  puh. 044 722 4416 

Ruokapalvelupäällikkö Outi Kangaspeska  puh. 03 472 4422 tai 

keittio@honkalakoti.fi puh. 044 722 4422 

Asukkaiden kotihoito Keiturin Sote Oy  puh. 044 787 1482 

5.5 Ainala ry:n asunto- ja palvelukeskus 

Ainala ry:n asunto- ja palvelukeskus tarjoaa turvallista asumista, mihin on liitetty oleelli-

sena osana hoito ja erilaiset tukipalvelut. Ainala tuottaa tehostettua palveluasumista, 
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kotihoitoa ja vuokra-asumista sekä erilaisia tukipalveluita kuten ateria-, turva-, siivous- 

ja pyykkipalveluita sekä virkistystoimintaa. 

Ainalan palvelutalon päätalossa on 56 asuntoa. Lisäksi päätalon kanssa samalla tontilla 

sijaitsee viisi rivitaloa, missä on 20 yksiötä, sekä yksi erillinen asuintalo, Tyynelä.  Asunnot 

sijaitsevat pääosin yhdessä tasossa esteettömässä ympäristössä, joten tilat soveltuvat 

hyvin myös apuvälineitä käyttäville. Osa asunnoista on INVA-mitoitettuja.  

Asuntoja voi hakea internetin kautta hakukaavakkeella tai Ainalasta voi pyytää postitse 

lähetettävän kaavakkeen.  

Yhteystiedot 

Ainala ry:n asunto- ja palvelukeskus Nallentie 4, 34800 Virrat, www.ainala.fi 

Toimisto on avoinna ma - to klo 9.00 - 15.00 ja pe klo 9.00 - 13.30   

Toiminnanjohtaja Maarit Padatsu  puh. 044 325 3425  

maarit.padatsu@ainala.fi, ainala@ainala.fi  

Hallintosihteeri Leena Moksu, leena.moksu@ainala.fi puh. 045 152 9601  

Ruokapalveluesimies Sari Kemppinen, keittio@ainala.fi    puh. 045 152 9620 

Vastaava sairaanhoitaja  puh. 045 279 2550 

Sairaanhoitaja  puh. 040 653 5929 

Olivia-osasto  puh. 045 318 1992 

 

5.6 Liljannekoti Virrat 

Mertokarin yksikkö on kodinomainen ja viihtyisä luonnon rauhassa, Virroilla Toisveden 

rantamaisemissa, sijaitseva tehostetun asumispalvelun yksikkö. Mertokarissa asuu 18 

asukasta, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista apua ja hoivaa. Heillä on käytössään 

henkilökohtaisen huoneen lisäksi yhteiset tilat, joita ovat olohuone, sauna, pesuhuone, 

kodinhoitohuone, askartelu ja saniteettitilat. Lisäksi on yksi intervallipaikka jossa asukas 

voi olla vuorottain lyhytaikaisessa hoidossa esim. omaishoitajan loman ajan. 

Yksikön vapautuvia ja vapaita paikkoja voi tiedustella Mertokarin yksikön vastuuhoita-

jalta. Asukkaiden omaiset voivat tiedustella omaan asukkaaseen liittyviä tietoja Merto-

karin yksikön puhelinnumerosta. 

http://www.ainala.fi/lomakkeet/asuntohakemus
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Yhteystiedot  

Liljannekoti, Hollitie 1027, 34930 Liedenpohja 

www.liljannekoti.fi 

Mertokarin yksikkö  puh. 044 075 5808      

Vastuuhoitaja  puh. 044 577 8505 

Toimisto  puh. 044 763 7686 

6. KUNNALLISET VUOKRA-ASUNNOT 

6.1 Virtain vuokratalot 

Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalot on Virtain kaupungin ko-

konaan omistama, itsenäinen.  Kiinteistö Oy Virtain Vuok-

ratalot vuokraa ja hoitaa Virtain kaupungin omistamia 

vuokra-asuntoja. 

Yhteystiedot Puh. 03 475 5779 ma – pe klo 8.00 – 16.30  

6.2 Ruoveden Asunnot Oy  

Ruoveden kunnalla on kaksi vuokrataloyhtiötä, Ruoveden Asunnot Oy ja Kiinteistö Oy 

Pusunrinne C, lisäksi Ruoveden kunta vuokraa opiskelija-asuntoja. 

Yhteystiedot puh. 044 787 1345. 

7. TERVEYS  

Terveyskeskuksen lääkärin vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut tuottaa Keiturin Sote Oy. 

Päivitetyt yhteystiedot löytyvät Keiturin Soten internet-sivuilta www.keiturinsote.fi.  

Keiturin Soten yhteystiedot   16.11.2021 

   

Hallinto     

Toimitusjohtaja  Jari Kolkkinen 044 715 1200 

Henkilöstöpäällikkö Helena Mattsson 044 715 1228 

Business Controller Samuli Tevameri 044 715 1242 

Viestintäkoordinaattori Aino Leppämäki 044 715 3271 

Sovellusasiantuntija Kirsi Mäkinen 044 715 2075 

http://www.keiturinsote.fi/
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Toimistosihteeri (taloustoimisto) Elina Hursti 044 715 3272 
   

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialueet      

Lääkäripalvelut, vastaava lääkäri Tuomas Savikkomaa 044 715 1695 

Avopalveluiden päällikkö  Saila Niskanen 044 715 1741 

Ikäihmisten palvelupäällikkö  Marika Säynäjoki 044 715 1376 

Suun terveydenhuolto, vastaava hammaslääkäri Irmeli Ihamäki 044 715 2259 
 

  

Tietosuojavastaava ja potilasasiamies     

Tietosuojavastaava Kirsi Mäkinen 044 715 2075 

Potilasasiamies Tuula Heinonen 03 485 3301 
   

Poliklinikat     

Poliklinikkapalveluiden esimies, virka-asiat Terhi Palander 044 715 1461 

Osastosihteeri, Effica-pääkäyttäjä, Ruovesi Merja Rinta-Kiikka 044 787 1238 

Osastosihteeri, Ruovesi Virpi Niemenmaa 044 787 1315 

Asiakaslaskutus, vapaakorttitiedustelut, Virrat Elina Hursti 044 715 3272 

Asiakaslaskutus, vapaakorttitiedustelut, Ruovesi Merja Rinta-Kiikka 044 787 1238 
   

Poliklinikat: Lääkärin ja/tai hoitajan vastaanotto     

   

Poliklinikka, Virrat     

• Kiireetön ajanvaraus lääkärin/hoitajan vastaanotolle   ma–pe klo 8-15 03 485 3200 

• Laboratoriovastaukset ja reseptiasiat   ma-pe klo 12-15   03 485 3200 

• Kiireellinen ajanvaraus lääkärin/hoitajan  vastaanotolle   03 485 3600 

  ma-pe klo 8-17.30 ja la klo 9-15.30 (sunnuntaisin suljettu)     

  Arkipyhinä pääsääntöisesti kiinni, aukioloista ilmoitetaan erikseen.   

Poliklinikka, Ruovesi     

• Kiireetön ajanvaraus lääkärin/hoitajan vastaanotolle arkisin klo 8-15   03 486 1200 

• Kiireellinen ajanvaraus lääkärin/hoitajan vastaanotolle   03 485 3600 

   ma-to klo 8-15.30 ja pe 8-14.45     

   Ruoveden terveyskeskuksen kiireellisen ajanvarauksen jälkeen kiireellinen vastaanotto Virtain tk:ssa 

   arki-iltaisin klo 18 asti ja la klo 9-16.      

   

Laboratorio Fimlab, ajanvaraus   010 808 515 

   

Röntgen     

Virrat ja Ruovesi ajanvaraus arkisin klo 7.30-15.30 Minna Ala-Kanto/Sari Rantanen 03 485 3215 
   

Suun terveydenhuolto     

Suun terveydenhuolto, vastaava hammaslääkäri Irmeli Ihamäki 044 715 2259 

Suun terveydenhuollon esimies Arja Kässi 050 552 1012 

Ajanvaraus Virrat ja Ruovesi, arkisin klo 8-14.30  03 485 3258 
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Neuvolapalvelut     

Ennaltaehkäisevien palveluiden esimies Auli Arpiainen 044 715 3235 

Aikuisneuvola, Virrat    

Terveydenhoitaja (puhelinaika arkisin klo 12-13)  03 485 3249 

Terveydenhoitaja/diabeteshoitaja (puhelinaika ma-pe klo 12-13) Anu Saunamäki 03 485 3252 

Terveydenhoitaja/diabeteshoitaja (puhelinaika ma-pe klo 12-13) Minna Ala-Sihto 03 485 3247 

Diabetestarvikejakelu ke klo 8-11.15 ilman ajanvarausta    

Aikuisneuvola, Ruovesi   

Terveydenhoitaja (puhelinaika arkisin klo 12-13)  03 485 3249 

Diabetes-/sydänhoitaja (puhelinaika ma-pe klo 11-12) Anna Lindeman 03 486 1224 

Diabetestarvikejakelu to klo 14-15.30 ilman ajanvarausta   

   

Fysioterapia/Kuntoutus     

Ennaltaehkäisevien palveluiden esimies Auli Arpiainen 044 715 3235 

Fysioterapia ja apuvälinelainaus, Virrat    

Puhelinaika ma-to klo 8-8.30 ja 11-11.30  03 485 3280 

Fysioterapeutti Satu Solja, pkl  

Fysioterapeutti Sonja Koivisto, vos  

Fysioterapia ja apuvälinelainaus, Ruovesi   

Puhelinaika arkisin klo 8-10  
03 486 1232 

Fysioterapeutti  
044 787 1232 

Kuntohoitaja Tarja Olkinuora 044 715 1026 

Fysioterapeutti Tarja Myllykoski 044 787 1286 

Fysioterapeutti (Ruovesi ja Virrat) Anna Helin, sij. Julia Lahnakoski 044 715 3236 

Toimintaterapia Virrat/Ruovesi  
 

Toimintaterapeutti Mari Salin 044 715 1125  
   

Dialyysi   03 485 3474 

   

Astmahoitaja, syöpähoitaja (puhelinaika ti ja to klo 8-15) Hillevi Syrjänen 044 715 1854 
   

Mielenterveys- ja päihdeyksiköt     

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden esimies Katri Kaasinen 044 787 1275 

Toimistosihteeri  Marja Lampinen 044 715 1492 

Virrat (Rantatie 14)   

Sairaanhoitaja (puhelinaika  ma-pe klo 12.30-13) Tanja Vuorenmaa-Malabanan 044 715 3323 

Sairaanhoitaja (puhelinaika  ma-pe klo 12.30-13) Minna Federley 044 715 3324 

Sairaanhoitaja (puhelinaika  ma-pe klo 12.30-13) Sari Vähä-Jussila 044 715 3320 

Hoitaja (puhelinaika  ma-pe klo 12.30-13) Jaana Leinonen 044 715 1491 

Ruovesi (Honkalantie 10)   

Sairaanhoitaja, ke-pe koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa Greta Ylä-Mononen 044 787 1376 

Hoitaja (puhelinaika ma-pe klo 12.30-13) Miia Ruohoniemi 044 715 2879 

Sairaanhoitaja (puhelinaika ma-pe klo 12.30-13) Suvi-Maria Perälä 044 715 1269 
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Hoitaja (puhelinaika ma-pe klo 12.30-13) Merja Viitanen 044 787 1377 
   

Hygieniayhdyshenkilö     

Koordinoiva hygieniayhdyshenkilö, Virrat ja Ruovesi Marjo Lahtinen 044 715 3803 
   

Terveyskeskusosastot     

Virtain vuodeosasto (vierailuaika klo 14-19)   

Osastonhoitaja  Eija Morri 044 715 3357 

Toimistosihteeri, mm. laskutus ja vapaakorttitiedustelut Milja Koskela 044 715 2301 

Hoitajat  03 485 3300 

Hoitajat  03 485 3800 

Potilaspuhelin  044 715 1490 

Ruoveden vuodeosasto (vierailuaika klo 13-19)   

Osastonhoitaja Liisa Saarinen 03 486 1274 

Hoitajat/potilastiedustelut  03 486 1239 

Hoitajat  03 486 1285 
   

Palvelupuhelimet     

Ikääntyneiden neuvontapuhelin IKÄNEUVO arkisin klo 8.30-16.00 040 733 3949 

Ruovesi: Poikkeusolojen sote-palvelunumero arkisin klo 9-15  044 032 1043 

Virrat: Poikkeusolojen sote-palvelunumero arkisin klo 9-16  044 032 1042 
   

Asiakasohjaus     

Asiakasohjaaja, tartuntatautihoitaja (Virtain kaupunki) Sari Mäntyharju 050 535 5284 

Asiakasohjaaja Virrat Anu Maijala 044 715 1134 

Asiakasohjaaja Ruovesi Reija Pyylampi 044 715 1157 

   

Kuulokojeyhdyshenkilö     

Virrat: Paristojen jakelu ti klo 13-15 neuvola  
Erika Luukko, sij. Leena Virta-
nen 

044 715 1532 

Ruovesi: Paristojen jakelu ti klo 9-11 fysioterapia Tarja Olkinuora 044 715 1026 
   

Hoitotarvikkeiden ilmaisjakelu (muut kuin kuulokoje- ja diabetestarvikkeet)   

Virrat: Hoitotarvikejakelu ti ja ke klo 10-12 ja 12.30-15.30   03 485 3289 

Ruovesi: Hoitotarvikejakelu ti ja to klo 13.30-15.30   03 486 1273 

   

Diabetestarvikkeet ks. aikuisneuvola, diabeteshoitajat (s. 2)     

Virrat: Diabetestarvikejakelu ke klo 8-11.15 ilman ajanvarausta    

Ruovesi: Diabetestarvikejakelu to klo 14-15.30 ilman ajanvarausta  

  

Jalkaterapia  Riina Kaskimäki-Virtanen 03 485 3290 
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8. RINTAMAVETERAANIT 

Rintamaveteraanit ja sotainvalidit saavat lakisääteisiä etuuksia Valtiokonttorilta ja Ke-

lasta. 

Rintamaveteraaneja kuntoutetaan vuosittain valtion määrärahoin. Rintamaveteraaneilla 

on mahdollisuus hakea laitoskuntoutusta, päiväkuntoutusta ja avokuntoutusta. Avokun-

toutusta voidaan antaa myös kotona. Kuntoutuspalveluja saavan veteraanin tulee olla 

vv. 1939 - 1945 sotiin osallistunut veteraani, jolla on rintamasotilas-, rintama- tai rinta-

mapalvelutunnus, ja jolla ei ole oikeutta saada kuntoutusta jonkin muun lain perusteella. 

Lisätietoa kuntoutuspalveluista saa puh. 044 715 1333. 

8.1 Maksuttomat palvelut sotaveteraaneille 

Sotaveteraanin ei tarvitse maksaa terveyskeskusmaksua perusterveydenhuoltoon kuu-

luvalla lääkärin vastaanotolla. Rintamaveteraanien kuntoutusta varten tarvittavista lää-

kärintodistuksista ei peritä maksua.  Veteraanit saavat julkisesta hammashuollosta ham-

paiden tarkastuksen ja proteeseihin liittyvät kliiniset työt korvauksetta 

8.2 Tukea kotona asuville rintamaveteraaneille 

Valtiokonttori on myöntänyt rintamaveteraaneille kotiin tuotavia palveluja varten erilli-

sen määrärahan. Rintamaveteraaneille on mahdollisuus saada maksutta kotiin erilaisia 

palveluja kuten siivous-, ateria-, asiointi- ja saattajapalveluja. 

Nämä palvelut eivät koske veteraanien puolisoita tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai 
tehostetun palveluasumisen piirissä olevia veteraaneja. 

Lisätietoja näistä palveluista saa puh. 044 715 1333. 

8.3 Sotainvalidit 

Valtiokonttori myöntää ja maksaa Suomen sodissa vammautuneille tai sairastuneille 

henkilöille sekä heidän puolisoilleen, leskille tai muille omaisille sotilasvammalain mukai-

set korvaukset. 

Sotilasvamma- ja veteraaniasiat Valtiokonttori puh. 0295 50 2000 
PL 60, 00054 Valtiokonttori,  www.valtiokonttori.fi 

http://www.valtiokonttori.fi/
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9. SOSIAALINEN TUKI 

9.1 Neuvonta ja ohjaus 

Palveluneuvonta on yleisluontoista neuvontaa ja ohjausta ikäihmisten erilaisista palve-

luista ja tukimuodoista. Tarvittaessa asiakas ohjataan neuvonnasta asiakasohjauksen pii-

riin. 

Asiakasohjaus selvittää laaja-alaisesti ikääntyneen asiakkaan tarpeen mukaiset, oikea-

aikaiset ja toimintakykyä vastaavat palvelutarpeet. (Katso kohta asiakasohjaus.) 

Sosiaaliohjaajalta voi pyytää apua erilaisten tukien ja etuuksien hakemisessa. Sosiaalioh-

jaa on tavoitettavissa puhelimitse, parhaiten aamupäivisin. Tapaamiset järjestetään 

ajanvarauksella. 

Yhteystiedot 

Palveluneuvonta puh. 040 733 3949 

Sosiaaliohjaaja Virrat puh. 044 715 1133 

9.2 Sosiaalityö 

Sosiaalityö auttaa, kun tarvitaan tukea ja neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa. Sosiaa-

lityöntekijä on mukana laaja-alaisessa palvelutarpeen arvioinnissa, kriisitilanteissa autta-

misessa (fyysinen, psyykkinen tai taloudellinen kaltoinkohtelu) tai taloudellisissa vai-

keuksissa ym. auttamisessa/selvittelytyöhössä (mm. maksuvaralaskelmat). 

Lisätietoja Virrat puh. 044 715 1253, Ruovesi 044 7150401. 

9.3 Päihdepalvelut 

Kunnan perusterveydenhuollon ja sosiaalityön palvelut tarjoavat apua omissa ja omais-

ten/läheisten päihdeongelmissa. Tarvittaessa asiakas ohjataan päihdehoitoon erikoistunei-

siin palveluihin.  

Oma-aloitteisesti apua voi hakea terveyskeskuksesta tai sosiaalitoimistosta, joissa asiakasta 

ohjataan päihdeongelman hoitamisessa sekä annetaan tietoa päihdehuollon erityispalve-

luista ja kuntoutuksesta. A-klinikalle ja AA-ryhmiin voi hakeutua myös omatoimisesti. 

Hoitaja puh. 044 787 1377.  

AA-ryhmä, Risto puh. 040 515 5887, Jouko puh. 0400 367 217 
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9.4 Seurakunnan diakoniatyö 

Diakoniatyö on työtä eri-ikäisten ja monessa eri elämäntilanteessa olevien ihmisten pa-

rissa. Se on lähimmäisenrakkauden osoittamista ihmisen rinnalla kulkien. Diakonian teh-

tävänä on myös kannustaa ja ennalta ehkäistä syrjäytymistä ja eristäytymistä. Diakonia-

työntekijän kanssa voit keskustella asioistasi (yksinäisyys, taloudelliset ongelmat, suru, 

sairaudet, työttömyys jne.) aina luottamuksellisesti ja tarvittaessa asioiden hoitamiseen 

pyydetään aina sinun lupa. 

Virtain seurakunta: diakonissa puh. 044 275 1629 tai diakonissa puh. 044 275 1630  

Ruoveden seurakunta: diakoni puh. 040 804 9574  

Lisää tietoa diakoniatyöstä löytyy kirkon internetsivuilta http://sakasti.evl.fi/diakonia 

9.5 Kaltoinkohtelu ja väkivallan uhka 

Akuutissa hätätilanteessa ota yhteys hätänumeron 112 

Suvanto-linja. Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry. (aiemmin Suomen vanhus-

ten turvakotiyhdistys ry) on valtakunnallisesti toimiva kansalais- ja asiantuntijajärjestö. 

Toiminnan tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun, hyväksikäytön 

ja väkivallan ehkäiseminen sekä tietoisuuden lisääminen. Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan 

luottamuksellisessa suhteessa tapahtuvaa tekoa tai tekemättä jättämistä, joka vaarantaa 

ikääntyneen hyvinvoinnin, terveyden tai turvallisuuden. 

Valtakunnallinen ja maksuton auttava puhelin  0800-06776. Päivystys ti ja to klo 12–16. 

Lakineuvonta vastaa parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 16‒18 (sama nro). 

Rikosuhripäivystyksen Auttava puhelin puh.  0203 16116 

Rikosuhripäivystyksen vapaaehtoiset tarjoavat käytännön neuvoja ja henkistä tukea ri-

koksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. ww.riku.fi 

Peluuri rinnalla kulkija peliongelmissa  

Maksuton auttava puhelin ma, ke ja pe klo 12–18 p. 0800 100 101 

 

10. TALOUDELLISET ETUUDET 

Kansaneläkelaitos hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan 
asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan 
kuuluvat. Lisätietoja kelan toimistosta ja netistä www.kela.fi. 

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=ContentCB179
http://www.kela.fi/
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Puhelinpalvelua saa valtakunnallisista numeroista arkisin klo 8‒18. 

Eläkeasiat   puh. 020 692 202 

Kela-kortti   puh. 020 692 203   

Kuntoutuspalvelut   puh. 020 692 205 

Omaisen kuoltua  puh. 020 692 208   

10.1 Eläkkeensaajan asumistuki 

Eläkkeensaajien asumistukea voivat hakea pienituloiset eläkkeensaajat, jotka asuvat py-

syvästi Suomessa vuokra- tai omistusasunnoissa. Jos samassa asunnossa asuu alle 18-

vuotiaita lapsia tai muita henkilöitä kuin avio- tai avopuoliso, eläkkeensaaja voi hakea 

yleistä asumistukea. Asumistuesta ei mene veroa. Asumistuen määrään vaikuttavat mo-

net asiat mm. tulot ja asumiskustannukset. 

Kela asumisen tuet puh. 020 692 201 

10.2 Eläkkeensaajan hoitotuki 

Hoitotukea voidaan maksaa Suomessa asuvalle eläkkeensaajalle, jonka toimintakyky on 

heikentynyt sairauden tai vamman takia. Hoitotuella korvataan myös sairaudesta tai 

vammasta aiheutuvia kustannuksia. Edellytys hoitotuen saamiselle on, että hakijan kyky 

huolehtia itsestään on heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Se tarkoittaa, 

että hakija tarvitsee apua tai hoitoa päivittäisissä toimissa tai sairaudesta aiheutuu eri-

tyisiä kustannuksia. 

Lisäksi vamman tai sairauden täytyy aiheuttaa säännöllistä avuntarvetta tai ohjauksen ja 

valvonnan tarvetta. Hoitotukea myönnetään joko toistaiseksi tai määräajaksi. Hoitotuki 

on verotonta. 

Eläkkeensaajan hoitotukea maksetaan erisuuruisena hakijan avuntarpeen tai erityiskus-

tannusten määrän mukaan. Tuen määrät vuonna 2020 ovat 

o perushoitotuki 71,21 euroa 
o korotettu hoitotuki 155,15 euroa 
o ylin hoitotuki noin 328,07 euroa 

Hoitotukea haetaan lomakkeella Eläkettä saavien hoito-

tuki/16 vuotta täyttäneiden vammaistukihakemus 
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(EV256). Liitteeksi tarvitaan tuore lääkärinlausunto C. Hakemuksen voi tehdä myös säh-

köisesti osoitteessa www.kela.fi, mikäli hakijalla on pankin verkkopalvelutunnukset. Tu-

kea voi saada takautuvasti enintään puolen vuoden ajalta. 

Kela eläkkeensaajan hoitotuki puh. 020 692 211 

10.3 Sairaanhoitokulujen korvaaminen 

Sairausvakuutus korvaa osan yksityisen sairaanhoidon kustannuksista. Julkisen tervey-

denhuollon maksut eivät kuulu korvauksen piiriin. Kustannukset ovat korvattavia silloin, 

kun kysymyksessä on sairauden hoito tai mahdollisen sairauden toteamiseksi tehty tut-

kimus. Yksityisen sairaanhoidon kustannuksista voidaan vähentää Kela-korvaus jo vas-

taanotolla, mikäli palveluiden tuottajalla on Kelan kanssa sopimus suorakorvauk-sen 

käyttämisestä. Vastaanotolla on esitettävä Kela-kortti korvauksen vähentämistä varten. 

Kela korvaa muun muassa osan seuraavista sairaudesta aiheutuvista kuluista: 

 lääkkeet, jotka on määrätty reseptillä ja jotka kuuluvat korvattaviin lääkkeisiin 

 yksityisen lääkärin ja hammaslääkärin palkkiot 

 matkat sairaanhoitoon, tutkimuksiin ja kuntoutukseen 

10.4 Lääkekatto 

Itse maksettu osuus korvattavista reseptivalmisteista kerryttää lääkkeiden vuosiomavas-

tuuta. Myös maksettu alkuomavastuu kerryttää vuosiomavastuuta. 

Vuonna 2020 vuosiomavastuu on 577,66 euroa. Jos vuosiomavastuu ylittyy, asiakkaalla 

on oikeus lisäkorvaukseen. Tällöin maksetaan loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta 

valmisteesta vain 2,50 euron omavastuu. 

10.5 Matkakulujen katto 

Jos sairaanhoitoon tai kuntoutukseen liittyvien matkakustannusten omavastuut ylittävät 

kalenterivuoden aikana 300 euroa (vuonna 2020), Kela korvaa tämän jälkeen loppuvuo-

den matkat terveydenhuoltoon tai kuntoutukseen kokonaan.  Jos keskitetystä tilausnu-

merosta tilatun taksimatkan kustannukset jäävät omavastuuta pienemmiksi, ne kirjau-

tuvat automaattisesti vuotuiseen omavastuuosuuteen, eikä niistä tarvitse hakea kor-

vausta erikseen. Muutoin täytyy itse hakea vuosiomavastuun täyttymistä. 

http://www.kela.fi/
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Kela seuraa vuotuisen omavastuuosuuden täyttymistä. Kun se on täyttynyt, Kela lähettää 

postitse vuosiomavastuukortin (SV 191). Kun näyttää korttia, ei tarvitse maksaa taksin 

kuljettajalle matkan omavastuuta. Vuosiomavastuun täyttymisen jälkeen tarvitaan kui-

tenkin todistus taksin käyttöön. 

Ambulanssikuljetuksesta ei peritä maksua, jos vuotuinen omavastuuosuus on täyttynyt 

ja se on osoitettu vuosiomavastuukortilla. 

Jos matkasta on peritty omavastuu, vaikka vuosiomavastuu olisi täyttynyt, Kela palauttaa 

liikaa perityt omavastuuosuudet jälkikäteen. 

Kela korvaukset sairaanhoitokuluista puh. 020 692 204 

10.6 Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen katto 

Kalenterivuoden aikana asiakkaalle aiheutuville terveydenhuollon kustannuksille on sää-

detty vuotuinen yläraja, maksukatto, joka 2021 on 683 euroa. Potilaan ei tarvitse maksaa 

kalenterivuoden aikana asiakasmaksuja enempää kuin 683 euroa niistä asiakasmak-

suista, jotka kuuluvat maksukaton piiriin. 

Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia ky-

seisen kalenterivuoden loppuun. Poikkeuksena on lyhytaikainen laitoshoito, josta potilas 

ei saa maksuvapautusta, mutta hoitopäivämaksu alenee. Alennettua maksua ei lasketa 

mukaan maksukaton piiriin kuuluviin asiakasmaksumenoihin. 

Maksuvapauden myöntämisestä huolehtii se taho, jossa maksukatto tulee täyteen.  

Lisätietoa aiheesta saa Virroilla puh. 03 485 3272 ja Ruovedellä puh. 044 7871 238.

  

10.7 Toimeentulotuki 

Toimentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Toimeentulotukeen on oi-

keus henkilöllä, jonka omat ja perheentulot eivät riitä toimeen tulemiseen. Eläkkeen-

saaja voi saada toimeentulotukea. Toimeentulotuen tarve arvioidaan aina tapauskohtai-

sesti. 

Jos tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin, kuten asumiseen ja 

ruokaan, voidaan hakea perustoimeentulotukea Kelasta. Hakemuksen voi tehdä kirjalli-

sesti tai suullisesti. Hakemuksen voi tehdä myös verkkoasioinnin kautta. Jos on sellaisia 
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erityisiä menoja, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea, voi hakea täydentävää tai 

ehkäisevää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimesta  

Toimeentulotukiasiointiin liittyvää neuvonta sosiaalityöntekijä puh. 03 485 111 tai Kela 

toimeentulotuki puh. 020 692 207. 

10.8 Verotus 

Palkansaajien ja eläkkeensaajien veroneuvonta puh. 020 697 002 tai www.vero.fi  

Sisä-Suomen verotoimisto, Mänttä-Vilppulan toimipiste: 
valtakunnallinen puhelinvaihde 029 512 000 
Hallituskatu 23, Mänttä 
Toimisiste on toistaiseksi suljettu. 

10.8.1 Invalidivähennys 

Invalidivähennystä haetaan pyytämällä lääkäriltä B-todistus, jossa todetaan pysyvä 

haitta-aste. Haitta-asteen tulee olla vähintään 30 %, jotta vähennys myönnetään. Invali-

divähennyksen voi saada takautuvasti viideltä vuodelta. Työkyvyttömyyseläkkeellä ole-

vat saavat invalidivähennyksen automaattisesti. 

10.8.2 Veronmaksukyvyn alentumisvähennys 

Vähennys koskee kaikkia, joilla on veronmaksukykyä olennaisesti alentava rasite esimer-

kiksi suuret sairauskulut. Kuluja on oltava vähintään 700 euroa ja samalla vähintään 10 

% verovelvollisen puhtaiden tulojen määrästä. Verottaja harkitsee tapauskohtaisesti, 

myönnetäänkö vähennys. 

Myöntämiseen vaikuttaa verovelvollisen ja hänen perheensä yhteiset tulot ja varallisuus, 

vähentää voi korkeintaan 1400 euroa. 

10.8.3 Kotitaloustyön verovähennys 

Kotitalousvähennyksen saa henkilö, joka maksaa asunnossaan tehdystä tavanomaisesta 

kotitalous-, hoivatyöstä tai asunnon kunnossapidosta tai perusparannuksesta palkkaa. 

Vähennyksen saa myös työstä, joka on tehty esimerkiksi omien vanhempien, puolison tai 

edesmenneen puolison vanhempien asunnossa. Myös vapaa-ajan asunnossa tehty työ 

oikeuttaa kotitalousvähennykseen. 

http://www.vero.fi/
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Vuonna 2021 saa vähentää 40 % yrittäjälle tai 

yritykselle maksettavasta arvonlisäverolli-

sesta työkorvauksesta. Kotitalousvähennyk-

sen vuotuinen enimmäismäärä on v. 2021 

2250 euroa/henkilö, puolisoilla yht. 4500 eu-

roa. Omavastuu on 100 euroa. Vähennys on 

henkilökohtainen. Puolisoista vähennyksen 

voi saada kumpikin erikseen. 

Jos kotitalous maksaa palkkaa työsuhteessa 

työskentelevälle henkilölle, se saa vähentää 

15 % maksamastaan palkasta. Lisäksi kotita-

lous saa vähentää palkkaan liittyvät sivukulut: työnantajan sosiaaliturvamaksut, pakolli-

set työeläkemaksut, tapaturmavakuutus- maksut, työttömyysvakuutusmaksut ja ryhmä-

henkivakuutus-maksut. 

Lisätietoja verottajalta puh. 029 497 002 

10.9 Korjaus- ja asunnon muutostyöt 

Vammaispalvelulain 9 §:n mukaan kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle 

asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta 

hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa joh-

dosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän 

toiminnoista. 

 

Asunnon muutostyöt ovat kunnan erityiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluva tuki-

toimi, johon vaikeavammaisella on subjektiivinen oikeus, kun hän täyttää vammaispal-

velulaissa ja -asetuksessa määritetyt myöntämiskriteerit. Kunta ei voi näin ollen evätä 

asunnon muutostöitä määrärahasyihin vedoten. 

Vammaispalveluasetuksen 13 §:n mukaan suoritettaessa korvausta asunnon muutos-

töistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kus-

tannuksiin, pidetään vaikeavammaisena henkilöä, jolle liikkuminen tai muu omatoimi-

nen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä 

vaikeuksia. 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD8LGhrI7XAhXKPFAKHY6wAF4QjRwIBw&url=http://remontti-pirkanmaa.fi/&psig=AOvVaw2bnxQ_NomUSJPsmuc6PJOW&ust=1509109264854240
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Korjausavustus ja neuvonta 

Valtion korjausavustusta myönnetään oman asunnon kunnostamiseen. Korjausavus-

tusta voi hakea ruokakunta, jossa on vähintään yksi 65-vuotias, vanhempi tai vammainen 

henkilö. Avustuksen saamiseen vaikuttavat hakijakunnan tulot ja varallisuus. ARA (Asu-

misen rahoitus- ja kehittämiskeskus) hoitaa korjausavustusten myöntämisen.  

Lisätietoja:  

 ARA www.ara.fi tai  puh. 029 525 0818 ti-ke klo 9‒11 ja 12-15. 

 Vanhustyön keskusliiton Pirkanmaa korjausneuvoja  

puh. 0400 649 199 

11. OIKEUSTURVA JA EDUNVALVONTA 

11.1 Sosiaaliasiamies 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, ns. sosiaalihuollon asiakaslaki, 

edistää sosiaalipalveluiden asiakkuuslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta 

sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa.  

Sosiaaliasiamieheltä saa apua kaikkiin sosiaalitoimen alueiden kysymyksiin yleistiedosta 

yksilölliseen ja yksityiskohtaiseen avuntarpeeseen. Sosiaaliasiamiehen yleisimpänä teh-

tävänä on toimia tulkkina asiakkaan ja viranomaisen välillä, eli pyrkiä selventämään pää-

töksen perusteita ja Suomen lain tai kunnassa vallalla olevien käytäntöjen taustoja. 

Sosiaaliasiamiehenä toimii Merikratos Oy:n Maija-Kaisa Sointula puh. 050 341 5244 tiis-
tai-torstai klo 10‒13. 

11.2 Potilasasiamies 

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on oltava potilasasiamies, joka antaa tie-

toa potilaan oikeuksista ja toimii hänen oikeuksiensa edistämiseksi. Tiedottamis- ja neu-

vontatehtävien ohella potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu lain mukaan avustaminen 

muistutuksen tekemisessä. 

Potilasasiamies auttaa tarvittaessa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. 

Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasva-

kuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Potilasasiamiehen 

http://www.ara.fi/
http://www.pvk.fi/
http://www.pvk.fi/
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tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa potilaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön. Hän ei 

myöskään ota kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko tai -virhe. 

Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alueella potilasasiamiehenä toimii Tuula Heinonen puh. 

puh. 044 715 3301 

11.3 Edunvalvonta  

Edunvalvonta voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heiken-

täneet asianomaisen toimintakykyä niin, että hän ei itse kykene hoitamaan asioitaan tai 

valvomaan etujaan. Edunvalvoja voidaan määrätä kuitenkin vain, jos asiat eivät tule asi-

anmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin. Edunvalvoja voidaan määrätä tarvittaessa yksit-

täisenkin asian hoitamista varten. 

Edunvalvontaa voidaan hoitaa kahdella tavalla.  

11.3.1 Edunvalvoja ja päämies 

Yleensä edunvalvojat hoitavat päämiehen omaisuutta ja taloudellisia asioita. Asiakas voi 

itse hakea itselleen edunvalvontaa. Myös esim. viranomainen voi tehdä ilmoituksen 

edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä.  

Holhousviranomaisena toimii Digi- ja väestötietovirasto, joka selvittää henkilön edunval-

vonnan tarpeen ja tarvittaessa määrää edunvalvojan tai tekee hakemuksen tuomioistui-

melle.. Selvittämisessä vaaditaan myös lääkärinlausunto edunvalvonnan tarpeesta. Mi-

käli hakemuksen tekijä on muu kuin asianomainen itse, Digi- ja väestötietovirasto kuulee 

asiassa asianomaista henkilökohtaisesti. Se myös valvoo edunvalvojien toimintaa. 

Edunvalvojana voi olla yksityishenkilö, esimerkiksi omainen tai muu läheinen, mutta 

edunvalvojaksi voidaan määrätä myös yleinen edunvalvoja. Tavallisesti yleinen edunval-

voja on valtion virkamies, joka toimii edunvalvontatoimistoissa. Virrat-Ruovesi -yhteis-

toiminta-alueen edunvalvontapalveluita hoitaa Keuruun kaupungin edunvalvontatoi-

misto. 

11.3.2 Edunvalvontavaltuutus 

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen 

varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi 
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heikentyneen terveydentilansa vuoksi. Edunvalvontavaltakirjassa henkilö (valtuuttaja) 

nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan.  

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun Digi- ja vä-

estötietovirasto on sen vahvistanut. Valtuutettu voi 

pyytää vahvistamista, kun valtuuttaja on tullut kyke-

nemättömäksi hoitamaan asioitaan.  

Edunvalvontavaltuutettu on aina yksityishenkilö ja 

hän voi valvoa henkilön etua, jos valtuuttaja on etukä-

teen tehnyt edunvalvontavaltuutuksen toimintakyvyn 

heikkenemisen varalta.  

Edunvaltontavaltuutuksen tekemisessä suositellaan käytettävän lakiasioihin perehty-

neen henkilön palveluita. Myös Digi- ja väestötietovirasto neuvoo ja opastaa menettely-

tavoissa edunvalvojan saamiseksi. 

Yhteystiedot: Digi- ja väestötietvirasto holhoustoimi puh.  0295 536 256  klo 9‒12 

Lisätietoja www.muistiasiantuntijat.fi 

http://muistiasiantuntijat.fi/lomakkeet.php?udpview=verkkojulkaisut 

11.4 Hoitotahto 

Hoitotahto on henkilön tahdonilmaus omasta hoidostaan, jos hän vakavan sairauden, 

onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi menettää oikeustoimikelpoi-suu-

tensa. Hoitotahdossa määritellään ne tilat, jolloin luovutaan potilaan elämää lyhytaikai-

sesti pidentävistä, keinotekoisista elintoimintoja ylläpitävistä hoitotoimista. Hoitotah-

dolle ei ole laissa määriteltyä ehdotonta muotomääräystä.  

Hoitotahdossa voi ilmaista erityistoiveita hoidon suhteen tai siinä voi kieltäytyä tietyistä 

hoitotoimenpiteistä. Toiveet voivat koskea muitakin hoitoon liittyviä asioita kuin vain 

lääketieteellisiä tai sairaanhoidollisia kysymyksiä. Hoitotahdossa voidaan myös valtuut-

taa toinen henkilö tekemään tarvittavat hoitopäätökset hoitotahdon laatijan puolesta.  

Hoitotahdolla henkilö varmistaa, että hänen toiveensa otetaan hoidossa huomioon sil-

loin, kun hän ei itse pysty niitä ilmaisemaan. Hoitotahto vähentää omaisten epätietoi-

suutta ja ahdistusta hoitoratkaisuissa ja helpottaa näin lääkäreiden työtä.  

http://www.muistiasiantuntijat.fi/
http://muistiasiantuntijat.fi/lomakkeet.php?udpview=verkkojulkaisut
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Kelan hallinnoimassa kansallisessa terveysarkistossa (Kanta) jokainen voi itse ylläpitää 

hoitotahtonsa ajanmukaisuutta. Lisäksi terveydenhuollossa annetuista ja säilytetyistä 

hoitotahdoista menee tieto Kantaan.  

Hoitotahdon sisällön saa sen kirjoittaja vapaasti valita. Parhaimmillaan se on henkilön 

omalla tyylillään laatima kertomus hoitoon liittyvistä toiveista. Lyhimmillään hoitotahto 

voi olla valmiiseen, allekirjoitettuun hoitotahtolomakkeeseen tehty merkintä, joka ilmai-

see toiveen olla pidentämättä elämää tilanteessa, jossa toivoa paranemisesta ei ole. Ko-

vin suppeasti ilmaistu hoitotahto voi aiheuttaa hankalia lisäkysymyksiä: jos henkilö esi-

merkiksi kieltää suonensisäisen ravitsemisen ja nestehoidon elämän loppuvaiheessa, 

voidaanko silti ruokkia keinotekoisesti nenämahaletkun kautta tai voidaanko keuhko-

kuumeeseen aloittaa suonensisäinen antibioottihoito. Tällaisiin asioihin olisi hyvä ottaa 

hoitotahdossa kantaa. 

Hoitotahto tehdään yleensä kirjallisesti, jolloin siinä on tekijän omakätinen allekirjoitus 

ja päiväys. Hoitotahto on voimassa ilman todistajiakin, mutta kahden, perheeseen tai 

lähisukuun kuulumattoman todistajan käyttämistä suositellaan. Kirjallinen hoitotahto 

tallennetaan sairauskertomuksen liitteeksi tai se voi myös kulkea potilaan mukana. Jäl-

kimmäisessä tapauksessa sairauskertomuksessa tulee olla merkintä hoitotahdon ole-

massaolosta. 

Lisätietoja: 

https://www.thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/lomakkeet/hoitotahto 

Kysy lisää hoitavalta lääkäriltäsi. 

12. PÄÄTÖKSENTEKO 

Yhteistoiminta-alueella Virtain kaupunki tuottaa sosiaalityön palvelut (viranomaispalve-

lut). Terveyspalvelut sekä muut sosiaalipalvelut kuten ikääntyvien ja kehitysvammapal-

velut tuottaa Keiturin Sote Oy, joka on Virtain kaupungin 100 % omistava yhtiö.  

Ikääntyvien palveluiden palvelu- ja maksupäätökset valmistellaan Keiturin Sote Oy:n 

työntekijöiden toimesta, mutta päätökset tehdään sosiaalitoimistossa viranhaltija-

työnä. 

https://www.thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/lomakkeet/hoitotahto
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12.1 Perusturvalautakunta 

Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnosta vastaa kuntien yhteinen 

perusturvalautakunta. 

Perusturvakautakunnan jäsenet kaudella 2021-2022: 

Virrat: Keijo Kaleva (pj), Teemu Kontoniemi, Jani Palmroth, Kirsti Perähuhta, Johanna 

Saarinen 

Ruovesi: Mervi Härkönen (vpj), Markku Simula, Paula Lähteinen, Anu Viskari 

12.2 Vanhusneuvosto 

Kuntalain (410/2015) 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja 

huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Niin ikään kuntalain 22 §:ssä säädetään kunta-

laisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Vanhusneuvosto on ikääntyvien 

kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamiskanava kunnan tehtäviin, joilla on merkitystä 

ikääntyneen väestön elinolosuhteiden ja palvelujen kannalta. Valtuuston on pidettävä 

huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. 

Vanhusneuvoston tehtäviin voi sisältyä muun muassa aloitteiden, kannanottojen ja lau-

suntojen tekeminen. Vaikuttamistehtävän hoitaminen edellyttää, että vanhusneuvosto 

saa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista hankkeista ja myös sen oma-aloitteinen rooli on 

tärkeä. 

Vanhusneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama toimielin, joten sillä ei ole oikeutta tehdä 

muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä. Vanhuspalvelulain (980/2012) nojalla van-

husneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulain mukaisen ikääntyneen väestön hy-

vinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden ja laadun arvi-

ointiin. 

Virroilla ja Ruovedellä on omat vanhusneuvostot.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
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