
  KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2018 
Säännöllisen kotihoidon (käynnit vähintään 1xviikko) maksut määräytyvät
tulojen sekä käyntimäärien mukaan.

Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä
tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Maksuprosentit ja tulorajat
ovat seuraavat:

Henkilömäärä Tuloraja euroa/kuukausi Maksuprosentti
1 576 35
2 1063 22
3 1667 18
4 2062 15
5 2496 13
6 2866 11

Kun henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja
maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksikkö kustakin seuraavasta henkilöstä.

Tilapäisestä kotihoidosta peritään käyntimaksu. Kotihoito voi olla säännöllistä,
mutta jos käyntejä harvemmin kuin 1xviikko laskutetaan käyntikohtainen
maksu.

Kotiutushoitajan / Sairaanhoitajan käynti

Fysioterapeutin kotikäynti (säännöllisillä asiakkailla kuuluu kuukausimaksuun,
tilapäisillä 3 ensimmäistä käyntiä maksuttomia, apuvälinekartoituskäynti
maksuton)

Kotihoidon lähihoitajan/kodinhoitajan suorittama käynti

Sairaanhoitajan suorittama palvelutarpeen arviointikäynti on maksuton, myös
enneltaehkäisevä kotikäynti sekä omaishoidontuen arviointikäynti ovat
maksuttomia (ellei se sisällä hoitotoimenpiteitä jolloin käynnistä peritään
maksu)

Sosiaaliohjaajan kotikäynti on maksuton

Lääkärin kotikäynti (säännöllisillä asiakkailla kuuluu kuukausimaksuun)

12,00€ / käynti

11,40€ / käynti

12,00€ / tunti

18,90€ / käynti

TUKIPALVELUMAKSUT
Ateriapalvelu (kotiinkuljetuksella) 8,20€ / ateria
Kauppapalvelu
Kotihoidon hoitajat toimittavat ostokset kotiin 6€ / kerta
Turvapuhelin
Palveluntarjoaja veloittaa oman hinnastonsa mukaisesti kuukausimaksun



Vanhustentalon turvapuhelin kuukausimaksu  (peritään vuokran yhteydessä)

Turvahälytyksestä aiheutuva auttamiskäynti päivällä (klo. 7.00-21.00)
Turvahälytyksestä aiheutuva auttamiskäynti yöllä (klo. 21.00-7.00)

19€ / kk

20€ / kerta
30€ / kerta

Pesulapalvelut
Palveluntuottaja veloittaa oman hinnastonsa mukaisesti
Saunapalvelu
Saunapalvelu avustajan kanssa
Saunapalvelu ilman avustajaa
Saunapalvelu avustajan kanssa päiväkeskuksen yhteydessä
Kuljetusmaksu (meno-paluu)

8€ / kerta
4€ / kerta
4€ / kerta
7,40€ / kerta

Päiväkeskustoiminta
Kokopäivämaksu (aamupala, lounas, päiväkahvi, ohjelma, fysioterapeutin
ohjaama kuntosali harjoittelu, halutessaan sauna ilman avustaja)
Puolipäivämaksu, alle 4 tuntia
Sauna avustajan kanssa
Kuljetusmaksu (meno-paluu)

16.10€ / kerta
9€ / kerta
4€ / kerta
7,40€ / kerta

Saattajapalvelu (jollei ole omaisia) 8€ /kerta

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN MAKSUT 1.1.2018
Perusmaksu 170 € / kk
Ateriamaksu 13,30 € / vrk
Asunnon vuokra (asunnon neliöihin jyvitetty 14 m² yhteistilojen käyttöä) 10,90€ / m²
Asumispalvelumaksu (Säännöllisen kotihoidon maksu )
Asiakkaalle jätettävä käyttövara 195 €

MÄNTYRINTEEN TUKIASUNTOJEN MAKSUT 1.1.2018
(Gasthaus Mäntyrinne)
Asunnon vuokra (asunnon neliöihin jyvitetty 14 m² yhteistilojen käyttöä) 8 € / m²
Ateriamaksu 13,30 € / vrk
Siivous ja vaatehuolto palveluntuottajan hinnaston mukaisesti.
Hoitopalvelut kotihoidon palveluna, kotihoidon maksutaulukon ja
tukipalveluhinnaston mukaisesti.


