
TEENUSEPAKETID:  
 
Akersoni OÜ koduhooldusteenuse sihtgruppi kuuluvad erineva hooldusvajadusega inimesed, 
millest lähtuvalt oleme välja töötanud allpool loetletud teenusepaketid.  
 
Teenusepaketi valiku aluseks on hooldusplaan, mis koostatakse koostöös abivajaja perega.  
 
Hooldusplaan sisaldab endas pikemaajalisi eesmärke, eeldab edusammude ning tagasiminekute 
kirjalikku vormistamist ja kliendi kohta märkmete tegemist, et paremini jälgida tema progressi, 
millega koos säilib ka kogu tehtava töö mõttekus.  
 
Hooldusplaani koostamine on etapiviisiline, alles protsessi lõpptulemus on hooldusplaan. Kliendi 
hooldusplaan on konfidentsiaalne dokument, kuid see ei ole salastatud - see on efektiivse koostöö 
tegemise alus.  
 
 
PAKETT 1:  
• kord nädalas abivajaja kodu külastamine 
• esmatarbekaupade ja ravimitega varustamine üks kord nädalas. 
• abistamine hügieenitoimingutes  
 
Paketi hind – 1 x nädalas 30.- €  
 
PAKETT 2:  
• kaks korda nädalas abivajaja kodu külastamine; 
• vestlus ja teabe edastamine; 
• toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupadega varustamine; 
• abistamine asjaajamistel; 
• abistamine arstiabi korraldamisel; 
• abistamine hügieenitoimingutes. 
 
Paketi hind – 2 x nädalas 50.- € 
 
PAKETT 3:  
•kolm korda nädalas abivajaja kodu külastamine; 
• vestlus ja teabe edastamine; 
• abistamine asjaajamistel; 
• toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupadega varustamine; 
• abistamine arstiabi korraldamisel; 
• kommunaal- ja muude maksete tasumine, toetuste taotlemine; 
• kord kuus abistamine eluaseme korrastamisel; 
• kütte ja vee tuppa toomine; 
• abistamine hügieenitoimingutes. 
 
Paketi hind - 3x nädalas - 75.- € 
 
 
 
 
 
 



PAKETT 4:  
• neli korda nädalas abivajaja kodu külastamine; 
• vestlus ja teabe edastamine; 
• abistamine asjaajamistel; 
• toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupadega varustamine; 
• abistamine arstiabi korraldamisel; 
• kommunaal- ja muude maksete tasumine, toetuste taotlemine; 
• kord kuus abistamine eluaseme korrastamisel; 
• kütte ja vee tuppa toomine ja abistamine kütmisel; 
• pesemisvõimaluse korraldamine; 
• abistamine hügieenitoimingutes (k.a. mähkmete vahetamine). 
 
Paketi hind  - 4x nädalas - 100.- €  
 
PAKETT 5:  
• viis korda nädalas abivajaja kodu külastamine; 
• vestlus ja teabe edastamine; 
• abistamine asjaajamistel; 
• toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupadega varustamine; 
• toidunõude pesemine; 
• abistamine arstiabi korraldamisel; 
• kommunaal- ja muude maksete tasumine, toetuste taotlemine; 
• üks kord kuus abistamine eluaseme korrastamisel; 
• vee ja küttematerjali tuppa toomine; 
• abistamine kütmisel; 
• pesemisvõimaluste korraldamine; 
• kevadine ja sügisene suurpuhastus; 
• pesupesemise korraldamine; 
• abistamine hügieenitoimingutes (k.a. mähkmete vahetamine ja intiimpiirkonna hügieen). 
 
Pakett 5 - 5x nädalas - 125.- €  
 
PAKETT 6:  
• kuus korda nädalas abivajaja kodu külastamine; 
• vestlus ja teabe edastamine; 
• abistamine asjaajamistel; 
• valmistoidu koju toomine toitlustuspunktist; 
• toiduainete ja tööstuskaupade ostmine ja koju toomine; 
• abistamine toidu valmistamisel; 
• toidunõude pesemine; 
• abistamine arstiabi korraldamisel; 
• kommunaal- ja muude maksete tasumine, toetuste taotlemine; 
• kaks korda kuus abistamine eluaseme korrastamisel; 
• vee tuppa toomine; 
• küttematerjali tuppa toomine; 
• pesemisvõimaluste korraldamine; 
• abistamine kütmisel; 
• abistamine remont- ja teenustööde korraldamisel; 
• kevadine ja sügisene suurpuhastus; 
• abistamine hügieenitoimingutes (k.a. mähkmete vahetamine ja intiimpiirkonna hügieen) 
 
Pakett 6 - 6x nädalas - 160.- €  



PAKETT 7:  
Täisteenus - terve kuu, 8 tundi päevas,  
40 t nädalas 
Teenus sisaldab pakett 6 teenuseid 
 
Pakett 7 - 7x nädalas 1000 € kuus 
 
 
Ületunnitasu - 10.- €  

 

HINNAKIRI:  

Teenuse hinna aluseks on kliendiga koostöös valminud hooldusplaan, milles on määratud ära 

teenuse sisu ja maht. Sellest lähtuvalt rakendab Akersoni OÜ teenustele kas paketi- või tunnipõhist 

hinda. 


