
 

 
 

PALVELUHINNASTO 
 

 
 
Palveluntuottajan yhteystiedot 

Yrityksen nimi:  

Internetsivut:  

Sähköposti:  

Puhelin:  

Yhteyshenkilö:  

Osoite:  

 

 
 

 
 
Tarjotut kotihoidon palvelut ja tuntihinta (alv 0 %) 

Palveluaika Säännöllinen 
kotipalvelu €/h 

Säännöllinen 
kotisairaanhoito €/h 

Säännöllinen 
kotihoito €/h 

Tilapäinen 
kotisairaanhoito €/h 

Arkisin klo 7-18     

Arkisin klo 18 - 
22 

    

Arkisin klo 22 - 
7 

    

Lauantaisin klo 
7 - 18 

    

Lauantaisin klo 
22 - 7 

    

Lauantai ja 
arkipyhien 
aatto klo 18-22 
sekä sunnuntai 
klo 7-22 

    

Pyhäpäivinä 
22 - 7 

    

 
 
 
 

 
 

 



 
 

Tarjottava lyhytaikaishoito omaishoidettavalle ja vrk hinta 24 h (alv 0 %) 
 
 

Tehostettu ympärivuorokautinen lyhytaikaishoito 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Yrityksen nimi: Nummelan Kaarikeskussäätiö
	Internetsivut: www.kaarikeskus.fi
	Sähköposti: riitta.rahko@kaarikeskus.fi
	Puhelin: 044 3644501
	Yhteyshenkilö: Riitta Rahko
	Osoite: Pisteenkaari 13 b
	Säännöllinen kotipalvelu €hArkisin klo 718: 31,50
	Säännöllinen kotisairaanhoito €hArkisin klo 718: 40,00
	Säännöllinen kotihoito €hArkisin klo 718: 31,50
	Tilapäinen kotisairaanhoito €hArkisin klo 718: 40,00
	Säännöllinen kotipalvelu €hArkisin klo 18  22: 35,00
	Säännöllinen kotisairaanhoito €hArkisin klo 18  22: 
	Säännöllinen kotihoito €hArkisin klo 18  22: 35,00
	Tilapäinen kotisairaanhoito €hArkisin klo 18  22: 
	Säännöllinen kotipalvelu €hArkisin klo 22  7: 54,00
	Säännöllinen kotisairaanhoito €hArkisin klo 22  7: 
	Säännöllinen kotihoito €hArkisin klo 22  7: 54,00
	Tilapäinen kotisairaanhoito €hArkisin klo 22  7: 
	Säännöllinen kotipalvelu €hLauantaisin klo 7 18: 35,00
	Säännöllinen kotisairaanhoito €hLauantaisin klo 7 18: 
	Säännöllinen kotihoito €hLauantaisin klo 7 18: 35,00
	Tilapäinen kotisairaanhoito €hLauantaisin klo 7 18: 
	Säännöllinen kotipalvelu €hLauantaisin klo 22 7: 54,00
	Säännöllinen kotisairaanhoito €hLauantaisin klo 22 7: 
	Säännöllinen kotihoito €hLauantaisin klo 22 7: 54,00
	Tilapäinen kotisairaanhoito €hLauantaisin klo 22 7: 
	Säännöllinen kotipalvelu €hLauantai ja arkipyhien aatto klo 1822 sekä sunnuntai klo 722: 54,00
	Säännöllinen kotisairaanhoito €hLauantai ja arkipyhien aatto klo 1822 sekä sunnuntai klo 722: 
	Säännöllinen kotihoito €hLauantai ja arkipyhien aatto klo 1822 sekä sunnuntai klo 722: 54,00
	Tilapäinen kotisairaanhoito €hLauantai ja arkipyhien aatto klo 1822 sekä sunnuntai klo 722: 
	Säännöllinen kotipalvelu €hPyhäpäivinä 22 7: 54,00
	Säännöllinen kotisairaanhoito €hPyhäpäivinä 22 7: 
	Säännöllinen kotihoito €hPyhäpäivinä 22 7: 54,00
	Tilapäinen kotisairaanhoito €hPyhäpäivinä 22 7: 
	Tehostettu ympärivuorokautinen lyhytaikaishoito: 155,08 €


