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ASUMIS- JA TUKIPALVELUMAKSUT 1.7.2021 ALKAEN
Pitkäaikainen laitoshoito

kk

Maksukyvyn mukaan 85 % nettotuloista tai 42,5 % puolisoiden
yhteenlasketusta nettotulosta. Käyttövara vähintään 110,00
€/kk.

•

Tuloina huomioidaan säännölliset eläke- sekä muut tulot kuukaudessa, myönnetyt etuudet (vammaistuki ja eläkkeensaajan
hoitotuki), korkotulot ja pääomatulot (osinko-, vuokra-, metsätulot).
• Tulona ei oteta huomioon lapsen elatusapua, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, sotilasavustusta ja asevelvollisen päivärahaa, toimeentulotukea, rintamalisää, ylimääräistä rintamalisää ja veteraanilisää
• Tuloista vähennetään edunvalvojan palkkiota edunvalvojan todellisen perusmaksun osuus, joka on 280 eur/v tai 440 eur/v.
• Lisäksi asiakkaan kuukausituloista vähennetään edellisen asunnon välttämättömät ja kohtuulliset kulut (kiinteistövero, lämmityskulut, osakkeen hoitovastike ja pakollinen kotivakuutus) lain määrittelemällä tavalla (tyhjilleen jäävä omistusasunto max. 6
kk, omistusoikeusasunto max. 3 kk ja vuokra-asunto irtisanomisaika)
Lyhytaikainen hoito laitoshoidon yksivrk
48,90 € / vrk (kerryttää maksukattoa)
köissä (kriisipaikka)
Omaishoidon vapaan ajalta 11,40 €/vrk
Lyhytaikainen hoito, osavuorokausi
vrk
22,50 €/vrk (kerryttää maksukattoa)
laitoshoidossa
Maksukaton täyttymisen jälkeen lyhytvrk
22,50 €/vrk
aikaisen laitoshoidon hoitomaksu
Tehostetun, ympärivuorokautisen
kk
palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon maksut

Maksukyvyn mukaan 85 % nettotuloista tai 42,5 % puolisoiden
yhteenlasketusta nettotulosta. Käyttövara vähintään 164,00
€/kk. Maksu pitää sisällään hoivan, hoidon ja huolenpidon sekä
tukipalvelut. (sisältää mm. päivittäiset ateriat, roskapussit, siivous, vaatehuolto, liinavaatteet, wc-paperit, käsipaperit, pesulaput, laudeliinat, perussaippua ja -shampoo)
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•
•
•
•

Tuloina huomioidaan säännölliset eläke- sekä muut tulot kuukaudessa, myönnetyt etuudet (vammaistuki ja eläkkeensaajan hoitotuki), korkotulot ja pääomatulot (osinko-, vuokra-, metsätulot).
Tulona ei oteta huomioon lapsen elatusapua, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, sotilasavustusta ja asevelvollisen päivärahaa, toimeentulotukea, rintamalisää, ylimääräistä rintamalisää ja veteraanilisää
Tuloista vähennetään edunvalvojan palkkiota edunvalvojan todellisen perusmaksun osuus, joka on 280 eur/v tai 440 eur/v.
Tuloista vähennetään todelliset asumismenot palveluasumisen yksikössä (vuokra, kotivakuutus, vesimaksu)
Asiakkaan tai hänen edustajansa tulee toimittaa erillinen hakemus /selvitys alla mainituista asioista:

•

Tuloista vähennetään terveydenhuollon ammattihenkilön määräämät lääkkeet enintään Sairausvakuutuslain nojalla tarkoitetun
vuosiomavastuun suuruisena (Kelan lääkemaksukatto) erillisellä asiakkaan tai hänen edustajansa antaman selvityksen perusteella. Muiden kuin sairasvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset voidaan vähentää, mikäli terveydenhuollon ammattihenkilö on todennut ne tarpeellisiksi ja niistä annetaan erillinen
selvitys
• Lisäksi asiakkaan kuukausituloista vähennetään edellisen asunnon välttämättömät ja kohtuulliset kulut (kiinteistövero, lämmityskulut, osakkeen hoitovastike ja pakollinen kotivakuutus) lain määrittelemällä tavalla (tyhjilleen jäävä omistusasunto max. 6 kk, omistusoikeusasunto max. 3 kk ja vuokra-asunto irtisanomisaika)
Lyhytaikainen tehostettu asumispalvelu vrk
32,00 €/vrk, omaishoidon vapaan ajalta 11,40 €/vrk
ja perhehoito
Peruuttamattoman lyhytaikaishoidon
50,80 €
maksu
Osavuorokautinen hoito asumispv
18,00 €/pv
palvelussa
Asumispalveluiden palveluseteli

kk

Erillisen perusturvalautakunnan vahvistaman taulukon mukaan
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Tavallinen palveluasuminen (12 h)
Tavallisen, ei ympärivuorokautisen asumispalvelun hoidon ja huolenpidon
maksu

Ateriapalvelut tavallinen palveluasuminen (12 h) Tukipuun kotihoito, Kotiranta, Niittywilla ja Tukipilari
pääateria

Tukipalvelumaksut käytön mukaan. Palvelumaksut erillisen kotihoidon kk-maksutaulukon mukaisesti. Palveluksi lasketaan
kaikki se aika, joka kuluu talon sisällä tehtävään neuvontaan,
ohjaukseen ja apuun asiakaskohtaisesti.

kpl

7,00

kpl

2,40

kpl

3,90

kpl
kpl

3,30
16,50

(lämmin ruoka, salaatti, juoma, leipä ja levite, jälkiruoka)

-

aamupala

(puuro, leivät, leikkeleet, kahvi/tee)

-

päivällinen

(esim. velli, keitto tai laatikko, juoma, leipä ja levite)

kahvi/ tee ja leipä
- ateriapaketti
(aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala)

Lyhytaikainen psykiatrinen asumispal- vrk
velu, Tukipilari
Muut tukipalvelut asumispalveluissa
Turvapuh.+ hälytyspäiv.
kk
Paikantava turvapuhelinlaite GPS-ranneke kk
Turva-auttajakäynti klo 21:00 - 07:00 kaikilta turvapuhelinasiakkailta

22,50 €/vrk, omaishoidon vapaan ajalta 11,40 €/vrk
32,50 €
40,00 € / laite
12,00 €/käynti (laskutus enintään 10 käyntiä /kk)
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- Saattopalvelu
(kk-maksuasiakkaille, plk- ja vastaavat
käynnit)
perusmaksu

Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset pitkäaikaiset asumispalvelut
- Asunto: Vuokra, sähkö ja vesi

h

12,00 €/h + työntekijän matkakustannus

kk

84,50 € (sisältää mm. roskapussit, siivous, vaatehuolto, liinavaatteet, wc-paperit, käsipaperit, pesulaput, laudeliinat, perussaippua ja -shampoo, klo 7-21 välinen turva-auttajapalvelu)

kk

Henkilökohtaisen vuokrasopimuksen ja todellisten kustannusten
mukaisena
Palveluntuottajan ilmoittaman todellisen ylläpitokustannuksen
mukaisena mutta kuitenkin vähintään 54,50 €
54,50 €/kk

-

Asumisen ylläpitomaksu

kk

-

kk

-

Kalevankodin ja vammaispalvelusäätiön ylläpitomaksu
Kalevankodin ateriamaksu

vrk

5,00 €/vrk (elintarvikekustannukset todellisten kustannusten
mukaan)

-

Ateriamaksu

kpl

Palveluntuottajan ilmoittamat ateriamaksut todellisen tuotantokustannuksen mukaan kuitenkin enintään 16,50 €/pv tai erityisruokavaliossa 19,80 €/pv.

pv

Lounas ja päiväkahvi 5,80 €/pv.

Äänekosken työ- ja päivätoimintakeskus Mintake
- Ateriamaksu

