TIEDOTE
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAKSAT KOTONA ANNETTAVIIN
PALVELUIHIN SEKÄ TUKIPALVELUHINNAT 1.1.2019 ALKAEN
SÄÄNNÖLLINEN KOTONA ANNETTAVA PALVELU
Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan kotihoidon ja kotisairaanhoidon henkilökunnan antamaa palvelua,
joka perustuu kunnan ja palvelun saajan kesken tehtyyn hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaan.
Jatkuvasta säännöllisestä kotisairaanhoidosta ja kotihoidosta peritään kuukausimaksu. Kuukausimaksu
perustuu asiakkaan hoito-ja palvelusuunnitelmassa mainittuihin kotihoidon ja/tai kotisairaanhoidon
suorittamiin tunteihin/kk, perheen henkilömäärään ja bruttotuloihin seuraavasti:
Henkilömäärä Tuloraja €/kk
1
576
2
1063
3
1667
4
2062
5
2496
6
2866

alle 10 h
15 %
12 %
10 %
8%
7%
5%

11 – 20 h
20 %
15 %
11 %
9%
7%
7%

21 – 35 h
25 %
17 %
13 %
11 %
9%
8%

36 – 50 h
31 %
21 %
17 %
14 %
12 %
10 %

Yli 50 h
35 %
22 %
18 %
15 %
13 %
11 %

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia
alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Tulot tarkistetaan aina, kun asetuksiin tehdään indeksikorotuksia maksuihin ja tuloihin.
Esim. Yksin asuva henkilö, bruttotulot 713,70 €/kk, avuntarve enintään 10 h/kk. Bruttotulosta
vähennetään 576 € ja sen ylittävästä osasta lasketaan enimmäismaksu 15 %.
Laskelma: 713,70 €/kk
- 576,00 €/kk
137,70 €/kk x 15 % = 20,66 €/kk
MAKSUN PERIMINEN POISSAOLON AJALTA
Jos kotona annettava palvelu keskeytyy yhtäjaksoisesti yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä
viisi päivää ylittävältä ajalta. Mikäli palvelu keskeytyy palvelunsaajan ollessa laitoshoidossa, asiakasmaksua ei peritä.
TILAPÄINEN KOTONA ANNETTAVA PALVELU
Tilapäisestä kotihoidosta (kotipalvelu, kotikuntoutus, kotisairaanhoito) peritään kertakäyntimaksu.
Tilapäinen maksu maksimissaan 2 viikkoa, muutoin kuukausimaksu taulukon mukaan.
Lääkärin käyntikerta
18,90 €
Kotisairaanhoidon suorittama kotikäynti
12,00 €
Muun henkilön (fysioterapeutti, geronomi, hoitaja) 12,00 €
Lääkärin käynnistä ei peritä maksua rintamatunnuksen omaavilta rintamaveteraaneilta.
KOTISAIRAALAN MAKSUT
Kotisairaalahoidosta peritään maksuasetuksen mukainen vuorokausimaksu:
Yksi käynti/vrk
Kaksi tai useampia käyntejä/vrk

12,00 €
24,00 €

Jos potilas on kotihoidon asiakas tai palvelutalon asukas, kotisairaalamaksua ei peritä.

KOTIHOIDON TUKIPALVELUT
Ateriapalvelu
Ruokailu toimintayksikössä tai muussa tarjoilupaikassa aterialta
lounas
5,00 €
kahvi/tee ja kahvileipä
1,70 €
päivällinen
4,00 €
aamupala/iltapala
2,30 €
Kotiin toimitettu ruoka-annos kuljetuksineen
7,60 €
Päiväkeskusmaksu
- sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin, virkistyksen
Sauna-/kylvetyspalvelumaksu
- kun henkilö saunoo itsenäisesti
- kun henkilö tarvitsee 1-2 avustajaa

20,00 €

4,00 €/kerta
6,00 €/kerta

Kuljetuspalvelumaksu
Meno- ja paluumatkalta alin linja-autotaksan mukainen maksu, joka tällä hetkellä on yhdensuuntaiselta
matkalta
3,30 €
17,00 €/h

Siivouspalvelu (pienkodit)
Vaatehuoltomaksu
Keskuspesulan kulloinkin voimassa oleva taksa.
Turvapuhelin hälytyskäynti 1.4.2016 alkaen
- arkisin klo 7-22
- la, su ja arkipyhä klo 7-22
- yö klo 22-7

10,20 €/käynti
15,30 €/käynti
20,40 €/käynti

VUOKRA- JA ASUMISKUSTANNUKSET
Henkilön tai perheen käyttöön luovutettu asunto tai osa-asunto
- todelliset kustannukset tai
vuokra kuukaudessa neliömetriltä, maksu sisältää sähkön ja veden
- Keskikatu 36 C
- Keskikatu 31 (Iltatähti)
1.5.2019 alkaen
PALVELUASUNNOT
Palveluasumisen perusmaksu kaupungin omissa yksiköissä
- maksu sisältää siivouksen, siivoustarvikkeet, hanskat,
wc-paperit ja käsipyyhkeet
Palveluasumisen perusmaksu kaupungin ostopalveluyksiköissä
- maksu sisältää siivouksen ja siivoustarvikkeet
Palveluasuntojen ateriapaketti kaupungin omissa yksiköissä

8,60 €/m2
9,84 €/m2
12,20 €/m2
12,40 €/m2
37,00 €/kk
25,00 €/kk
15,40 €/kpl

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT
- Jelppikoti ja Kaverikoti: siivous- ja hygieniatarvikkeet
- muut yksiköt: siivous- ja hygieniatarvikkeet

16,00 €/kk/hlö
12,00 €/kk/hlö

TILAPÄISASUMINEN/KEHITYSVAMMAISTEN YKSIKÖT
- henkilöltä/vrk sisältäen ateriat
26,00 €
- henkilöltä/alle vrk sisältäen yhden aterian
15,50 €

MUUT YKSIKÖT
26,00 €
15,50 €

LISÄTIETOJA ANTAVAT:

puh. 050 341 9545
puh. 050 597 1851

osastonhoitaja Teija Rousu
toimistosihteeri Tarja Kadenius

TORNION SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

