Asuminen Viola-kodissa
Viola-kodin ja Willa Violan ryhmäkotien asukkaat
valitsee Tampereen kaupunki. Hakeutumisesta
palvelutaloon voi keskustella oman asuinalueen
asiakasohjaajan kanssa.
Yksityinen tehostettu ryhmäkotiasuminen on
keskitetty Pellavakotiin. Tehostetun
palveluasumisen palveluseteli käy maksuvälineenä.
Viola-kodin palvelutalossa on asuntoja
yksityiskäyttöön. Vuokra-asumiseen liittyy aina
palvelut.
Pienin mahdollinen kulu vuokran lisäksi on
yksityisen tuetun asumisen kuukausimaksu. Tämä
on se hinta, jonka palvelutalossa asuminen
maksaa verrattuna esimerkiksi asumiseen
naapuritalossa, jossa ei ole henkilökunta läsnä
ympäri vuorokauden.
Yksityisen asumispalvelun hinnat v. 2020 ovat:
▪ Yksityinen tuettu asuminen 17 euroa/vrk
▪ Yksityinen palveluasuminen 55 euroa/vrk
▪ Palveluasuminen palvelusetelillä 55 euroa/vrk
▪ Yksityinen tehostettu palveluasuminen 115 euroa/vrk
▪ Tehostettu palveluasuminen palvelusetelillä 115 euroa/vrk
Tuettuun asumiseen ei kuulu säännönmukaista palvelua kotiin. Asukkaalle taataan
ympärivuorokautinen turvapalvelu (laite Viola-kodin puolesta), sairaanhoitajan palvelut
vastaanottoaikoina arkisin sekä osallistumismahdollisuus kulttuuri- ja virkistystoimintaan.
Muu palvelu annetaan erikseen sopien ja kotihoidon tuntihintoja noudattaen (esim.
arkituntihinta 35 euroa, erikoistyöt kuten ikkunanpesu 40 euroa, kotitalousvähennysoikeus
verotuksessa).
Palveluasumisen tuotteeseen kuuluu säännöllistä palvelua kodin sisälle. Edellisten lisäksi
mm. kotisiivous kerran kuussa ja hoitajien antama apu klo 7-22 välillä. Öisin
turvapäivystys, mutta ei säännöllisiä yökäyntejä.
Tehostettuun palveluasumiseen kuuluu ympärivuorokautinen hoiva, kaikki päivän
ateriat ja siivous.
Kaikissa vaihtoehdoissa maksetaan lisäksi asumisen kulut, lääkitys, hygienia- ja
hoitotarvikkeet, pyykkihuolto ja saunojen käyttö.

Asuminen
1) Viola-kodissa (os.Juhlatalonkatu 4)
- vuokrien vaihteluväli 540€ (40m2)
– 742,50€ (55m2) /kk
- vesimaksu 16€/hlö/kk
- sähkö oman mittarin mukaan,
paitsi ryhmäkodissa 16€/as./kk
2) Willa Violassa (os.Juhlatalonkatu 7)
- vuokrien vaihteluväli ryhmäkodissa
641,25 – 803,25€/kk
- vesimaksu 16€/hlö/kk
- sähkömaksu 16€/as./kk
- kerrosten 3.-6. asunnot ovat
omistusasuntoja
➔ jos vapautuu myyntiin tai
vuokralle, hinnan määrittää
vapaasti omistaja
(esim. yli 50m2 vuokra n.1000€/kk)

3) Pellavantorissa (Pellavantori 2)
- vuokrien vaihteluväli ryhmäkodissa
694,20 – 834,60€/kk
- vesimaksu 16€/hlö/kk
- sähkömaksu 16€/as./kk
- kerrosten 3.-8. asunnot ovat
omistusasuntoja (koot 28m2-yli 100m2)
➔ jos vapautuu myyntiin tai
vuokralle, hinnan määrittää
vapaasti omistaja
Willa Violan ja Pellavantorin kerroksissa
asuvat voivat liittyä Violan palveluiden piiriin
maksamalla palvelutalomaksua, joka on yhden
hengen taloudessa 135€/kk ja kahden hengen
taloudessa 200€/kk. Palvelutalomaksun
sisältö ohessa.

Palvelutalomaksu Willa Violassa
ja Pellavantorilla
Palvelutalomaksun kautta asukkaat kuuluvat
Viola-kotiyhdistyksen sisäpiiriin ja he voivat
kääntyä henkilökunnan puoleen.
Palvelutalomaksuun sisältyvät palvelut:
- Ympärivuorokautinen turvapalvelu
kaikkina viikon päivinä (hoitajakutsu)
- Turva-auttajan käynnit samasta talosta.
Tilanteen selvittely (alle 15 minuuttia) ja
ensiapu kuuluvat palvelutalomaksuun
- Sairaanhoitajan vastaanotto arkisin
vastaanottoaikana viikoittain (verenpaineja verensokerimittaukset sekä neuvonta
sairaanhoidollisissa asioissa).
- Palveluohjaajan ohjaus ja neuvonta,
asiakassuunnitelman tekeminen sekä
palveluiden järjestämisapu
- Asiakaspalvelupiste Viola-kodissa,
Juhlatalonkatu 4, avoinna arkisin klo 9-15
välisenä aikana (mm.kirjeiden postipalvelu)
- Aamu-uinti Viola-kodissa sovittuina aikoina
- Kuntosalin käyttö Willa Violassa ja Violakodissa sovittuina aikoina
- Osallistumismahdollisuus Violakotiyhdistyksen kulttuuri- ja virkistystilaisuuksiin
- Asunnon oven avaus maksutta ympäri
vuorokauden, jos avain on unohtunut
- Aterioita voidaan esim. tilapäisen sairauden
vuoksi tuoda kotiin erillisestä maksusta

Muusta palvelusta peritään tuntikorvaus Viola-kotiyhdistyksen voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Hinnat alk. 35 euroa/ tunti / työntekijä. Ikkunanpesun ja muun erikoistyön hinta on 40 euroa/tunti.
(hintoihin lisätään alv. 24 % tarvittaessa)
Maksut oikeuttavat kotitalousvähennykseen verotuksessa. Pienin laskutusaika on 30 min.
Aterioista on erillinen hinnasto.

Yhteydenotot:
Toiminnanjohtaja Niina Lahti
Puh. 0400 782 244
niina.lahti@viola-koti.fi
Viola-kodin toimisto ark. klo 9-15
Puh. (03) 3141 5300

Juhlatalonkatu 4
33100 Tampere

