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ASUMIS- JA TUKIPALVELUMAKSUT 1.1.2021 ALKAEN
Palvelu

Määräytymisperuste

€

Ateriapalvelut
pääateria

kpl

7,00

kpl

7,00

kpl
kpl
kpl

7,50
2,50
2,40

kpl

3,90

kpl
kpl

3,30
16,50

kpl

10,50

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

-

kotiinkuljetusateria
(lämmin ruoka, salaatti, jälkiruoka)

-

-

Menumat-ateria
Aterian kotiinkuljetusmaksu
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)

-

ostopalveluateria
(sotainvalidien ruokailut ravintoloissa)

Seniorikeskustoiminta
- käynti ilman saunaa
- käynti + sauna
- kuljetus
- osapäivämaksu / seniorikeskuksen sulkuaikana

pv
pv
pv
(sisältää joko aamupalan tai iltapäiväkahvin, ei lounasta)

11,70
14,90
7,60
7,60

Hygieniapalvelu / kylvetysapu

kerta

12,00

Vaatehuolto
- pesula (sotainvalidit)
- pyykkipalvelu

kg
koneellinen

pesulan laskutushinta
4,80

kk

kk

32,50 €
12,00 €/käynti (laskutus
enintään 10 käyntiä /kk)
40,00 € / laite

kk
krt

8 €/kpl
50 €/kpl

Turvapalvelu
- turvapuhelin.+ hälytyspäivystys
- turva-auttajakäynti klo 21:00 - 07:00
kaikilta turvapuhelinasiakkailta
- Paikantava turvapuhelinlaite GPS-ranneke
- Turvapuhelimeen liitettävä lisälaite
- lisälaitteen asennusmaksu (liesivahti,
ovihälytin ja palo- ja häkävaroittimet)
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ASUMIS- JA TUKIPALVELUMAKSUT 1.1.2021 ALKAEN
€

Palvelu

Määräytymisperuste

Lääkerobotti pilottikokeilu 2021
Videovisiitti pilottikokeilu 2021
Saattopalvelu
(kk-maksuasiakkaille, pkl- ja vastaavat
käynnit)

kk

75 €/kk

h

12,00 €/h + työntekijän
matkakustannus

kk

84,50 € (sisältää mm. roskapussit, siivous, vaatehuolto, liinavaatteet, wcpaperit, käsipaperit, pesulaput, laudeliinat, perussaippua ja -shampoo sekä
talon sisäiset turvapalvelut)
16,50 €

Arjen tuen asumispalveluyksiköt
- perusmaksu

-

ateriat

vrk

-

Tehostetun palveluasumisen hoidon ja
huolenpidon maksu.

kk

Palveluasumisen hoidonja huolenpidon maksu
määräytyy asiakkaan bruttotulojen mukaan. Tuloina
huomioidaan säännölliset
eläke- sekä muut tulot
kuukaudessa, myönnetyt
etuudet, korkotulot ja pääomatulot (osinko-, vuokra, metsä- jne. tulot). Tuloista vähennetään edunvalvojan palkkiota ev:n todellisen perusmaksun
osuus, joka max. 440
eur/v.
Hoidon ja huolenpidon
maksu on 35 % maksutaulukossa määritellyn tulorajan ylittävältä osalta.
Käyttövaraksi asiakkaalle
jää vähintään 180,00 €/kk,
jolla asukas itse kustantaa
lääkkeet, hoitotarvikkeet,
vaatteet sekä henkilö-
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ASUMIS- JA TUKIPALVELUMAKSUT 1.1.2021 ALKAEN
Palvelu

Määräytymisperuste

Kotirannan palvelutalo

Asumispalveluiden palveluseteli

kk

€

kohtaiset hygieniatarvikkeet, harrastukset jne.
Tukipalvelumaksut käytön
mukaan. Palvelumaksut
kotihoidon kk-maksutaulukon mukaisesti, kotihoidon
palveluksi lasketaan kaikki
se aika, joka kuluu talon
sisällä tehtävään neuvontaan, ohjaukseen ja
apuun.
Erillisen perusturvalautakunnan vahvistaman taulukon mukaan.
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ASUMIS- JA TUKIPALVELUMAKSUT 1.1.2021 ALKAEN
Palvelu

Määräytymisperuste

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

kk

-

Asumisen ylläpitomaksu

kk

-

kk

-

Kalevankodin ja vammaispalvelusäätiön ylläpitomaksu
Kalevankodin ateriamaksu

-

Ateriamaksu

kpl

-

Käyttövara

kk

vrk

€

Henkilökohtaisen vuokrasopimuksen ja todellisten
kustannusten mukaisena
Palveluntuottajan ilmoittaman todellisen ylläpitokustannuksen mukaisena
mutta kuitenkin vähintään
54,50 €
54,50 €/kk
5,00 €/vrk (elintarvikekustannukset todellisten kustannusten mukaan)
Palveluntuottajan ilmoittamat ateriamaksut todellisen tuotantokustannuksen
mukaan kuitenkin enintään 16,50 €/pv tai erityisruokavaliossa 19,80 €/pv.
Asukkaalle on jäätävä vähintään 180,00 €/kk käyttövaraa jolla
asukas itse kustantaa
lääkkeet, hoitotarvikkeet,
vaatteet sekä
henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet, harrastukset
jne.
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ASUMIS- JA TUKIPALVELUMAKSUT 1.1.2021 ALKAEN
€

Palvelu

Määräytymisperuste

Äänekosken työ- ja päivätoimintakeskus Mintake
- Ateriamaksu

pv

Päivähoito asumispalvelussa

pv

Lyhytaikainen asumispalvelu: perhehoito, asumispalvelut

vrk

32,00 €/vrk, omaishoidon
vapaan ajalta 11,40 €/vrk

Lyhytaikainen psykiatrinen asumispalvelu, Tukipilari
Pitkäaikainen laitoshoito

vrk

Lyhytaikainen hoito, osavuorokausi
laitoshoidossa

vrk

22,50 €/vrk, omaishoidon
vapaan ajalta 11,40 €/vrk
Maksukyvyn mukaan 85
% nettotuloista tai 42,5 %
puolisoiden yhteenlasketusta nettotulosta. Käyttövara vähintään 110,00
€/kk 1.1.2020 alkaen.
22,50 €/vrk

Lyhytaikainen hoito laitoshoidon
yksiköissä (kriisipaikka)

vrk

kk

Lounas ja päiväkahvi 5,80
€/pv
18,00 €/pv

48,90 € / vrk
Omaishoidon vapaan
ajalta 11,40 €/vrk

