KOTONA ASUVILLE TARJOTTAVAT PALVELUT 1.1.2019 ALKAEN

Ateriat kotiin vietynä
Puuro
Lounas kotiin kuljetettuna

1.1.2019
€
1,10
8,00

Ateriat palvelukeskuksessa
Aamupala (puuro, leipä, leikkele, kahvi/tee)
Lounas palvelukeskuksessa
Päiväkahvi sis. kahvileipä
Päivällinen
Iltapala/välipala

2,70
6,00
2,00
4,40
2,00

Kylvetys-, sauna- ja vaatehuoltopalvelut
Kylvetys avustettuna palvelukeskuksessa ja päivätuvassa
Kylvetys omatoimisesti
Pyykkipalvelu (vaate- ja lakanapyykki, sis. jälkikäsittelyn)

14,00
6,00
16,00 €/pesukerta

Turvapuhelin
 kuukausimaksu
 turvapuhelin kännykkään asennettuna € / kk
 turvapuhelinhälytyskäynti päivällä (klo 07-20)
 turvapuhelinhälytyskäynti yöllä (klo 20-07)
 ovivahti €/kpl/kk
 lisäranneke €/kpl/kk
 paikantava turvakello

21,00
35,00
16,00
31,00
15,00
7,00
59,00

Siivouspalvelu
Kotihoidolla ei pääsääntöisesti ole mahdollista antaa siivouspalveluita.
Asiakasta tuetaan kotihoidon ulkopuolisen palveluntuottajan hankkimisessa.
Kuljetuspalvelun omavastuuosuus / suunta

_

Linja-autotaksan mukainen

Tilapäinen kotipalvelu € / tunti (max 6 h/pv)
Laskutetaan puolen tunnin jaksoissa

15,00

Asiointipalvelut / asiointikäynti
Asiat voi kerätä yhteen ja hoitaa samalla asiointikäynnillä
esim. kerran viikossa

9,50

Saattamispalvelut
Kotihoidolla ei pääsääntöisesti ole mahdollista antaa saattajapalvelua.
Mikäli hoidon kannalta on välttämätöntä, eikä tukea ole saatavilla
muuta kautta, voi kotihoito toimia saattajana.

30,00 €/kerta

SOSIAALIHUOLLON JA KOTIPALVELUN ASIAKASMAKSUT 1.1.2019 ALKAEN
1.1.2019

Palvelukeskuksen päivä-/yöhoito (asiakasmaksuasetuksen mukainen maksu)

22,50 €

Päivätoiminta, Päivätupa €/pv (sis. aamupäiväkahvi, lounas, iltapäiväkahvi)

15,00 €

Lyhytaikainen palveluasuminen €/hoitopäivä
Asiakkaalla tulee olla mukana omat lääkkeet.

45,00 €

Vuorokausimaksu omaishoitajan vapaan ajalta

11,40 €/vrk

(asiakasmaksuasetuksen mukainen maksu)

Kehitysvammaisten lyhytaikainen palveluasuminen €/hoitopäivä
(asiakasmaksuasetuksen mukainen maksu) Päivähoidosta peritään ateriamaksut.

25,70 €

Tilapäinen kodinhoitoapu €/tunti
Laskutetaan puolen tunnin jaksoissa. Peritään enintään 6 tunnilta/päivä.

15,00 €/tunti

Säännöllisen kodinhoitoavun maksut
Määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja sosiaalilautakunnan
päättämän maksutaulukon mukaisesti. Maksuun vaikuttavat asiakkaan tulot ja kodinhoitoavun
määrä.
Lapsiperheiden kotipalvelu
Maksullista lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään sosiaalihuoltolain kriteerien mukaisesti.
Tehostetun palveluasumisen palvelumaksu yhteensä (erittely alla)

kaikki ateriat
415,00

siivous
40,00

kylvetys
30,00

pyykki
35,00

yhteiset pesuaineet ja hoitotarvikkeet 20,00

540,00 €/kk

Palveluasuntojen vuokrat 1.1.2019 alkaen

Vanhusten palveluasunnot

Rentukan palveluasunnot

Suvisiipi

Suvisiipi

€ /kk
179,00
284,00
289,00
360,00

m2

21,2
28,3 m2
29,3 m2
36,5 m2

Palveluasumisessa perittävä henkilökohtaisen avun maksu ja asiakkaan käyttövarat
Asiakkaalle annettavasta henkilökohtaisesta avusta perittävä kodinhoitoavun maksu on kulloinkin
voimassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukainen maksimimaksu, joka on
v. 2019 yhden henkilön taloudessa 35 % niistä bruttotuloista, jotka ylittävät 576 €/kk. Palveluasumisen maksupäätöksessä asiakkaan käyttövaraksi jätetään vuokran, palvelumaksun ja kodinhoitoavun maksun jälkeen vähintään 120 € kuukaudessa, joka lasketaan asiakkaan nettotuloista. Tällä
summalla asiakas maksaa lääkkeet ja muut mahdolliset kulut, jotka eivät sisälly palvelumaksuihin.

Palveluasuminen ostopalveluna
Mikäli kunta ostaa palveluasumisen ulkopuolisen palveluntuottajan järjestämänä, Marttilan sosiaalilautakunta perii asiakkaalta:
- henkilökohtaisen avun maksun samojen perusteiden mukaan kuin Suvirannan palvelukeskuksen palveluasunnoistakin,
- palveluasunnon palvelumaksun ilman aterioiden osuutta
(palvelumaksu 1.1.2019 alkaen 540 €/kk – kaikki ateriat 415 €/kk = 125 €/kk).
Palveluntuottaja perii asiakkaalta suoraan vuokran ja ateriat oman hinnastonsa mukaisesti.
Palveluasumisen maksupäätöksessä asiakkaan käyttövaraksi jätetään yllä mainittujen maksujen
jälkeen vähintään 120 € kuukaudessa, jolla asiakas maksaa lääkkeensä ja muut mahdolliset kulut,
jotka eivät sisälly palvelumaksuihin. Käyttövara lasketaan nettokuukausitulojen mukaan ja ateriamaksu huomioidaan täysiltä kuukausilta 30 päivän mukaan.
Perhehoidon asiakasmaksu
Perhehoidon maksu peritään pitkäaikaisen laitoshoidon määräytymisperusteiden mukaan.
Lastensuojelun maksut
Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista voidaan lapsen vanhemmilta periä kustannusten korvaamiseksi kohtuulliseksi katsottava maksu. Maksu saa olla enintään
1 835,20 €/kk.

KOTIPALVELUMAKSUT JA MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2019
Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä
tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:
Henkilömäärä
1
2
3
4
5
6

Tuloraja euroa/kk
576
1 063
1 667
2 062
2 496
2 866

Maksuprosentti
35
22
18
15
13
11

Kun henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Säännöllisestä kodinhoitoavusta peritään Marttilassa edelleen 1.1.2019 alkaen tuntimaksuna 1,4 %
maksuasetuksessa määritellyn tulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Korkotulo, osinko tai ylijäämä
otetaan tuloselvityksessä huomioon, jos tulo on suurempi tai yhtä suuri kuin 5,00 €/kk.
Tuntimaksu = 1,4 % tulorajan ylittävästä kuukausitulosta.
Kodinhoitoavun tuntimäärä/kk = Hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteenlaskettu viikkotuntimäärä x 4,35. Kerroin tulee siitä, että kuukaudessa on
enemmän päiviä kuin neljässä viikossa.
Kuukausimaksu = kuukauden tuntien lukumäärä x tuntimaksu.
Suurin perittävä tuntimaksu on kustannuslaskennan mukaan määräytyvä todellinen tuntihinta.
Noudatetaan viimeistä kustannuslaskennan mukaista tuntihintaa.

Laskentaesimerkki: Henkilön bruttokuukausitulot ovat 1000 €. Kotipalvelumaksu on
1,4 % x (1000 € - 576 €) = 5,94 €/tunti.
Kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa annetaan yhteensä 4 tuntia viikossa eli 4 t/vko x 4,35 =
17,40 t/kk. Kuukausimaksuksi muodostuu 17,40 t/kk x 5,94 €/tunti = 103,36 €/kk.
Jos asiakkaalle annettavia kotipalvelutunteja on paljon, kuukausimaksu saa olla enintään
148,40 €/kk (= 35 % tulorajan ylittävistä kuukausituloista).
Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Tilapäisestä
kotipalvelusta peritään 15,00 €/tunti enintään 6 tunnilta/pv. Maksu laskutetaan puolen
tunnin jaksoissa.
Palveluun käytettyä aikaa määriteltäessä käytetään hoitosuunnitelman teon yhteydessä sovittua
tuntimäärää. Tunteja laskettaessa huomioidaan sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon tunnit.
Kuukausimaksu tarkistetaan hoidon tarpeen muuttuessa, vähäisiä ja tilapäisiä muutoksia ei kuitenkaan huomioida. Palvelun keskeytyessä yli 5 päiväksi kuukausimaksua ei peritä 5 päivää ylittävältä ajalta. Jos palvelu keskeytyy lyhyemmäksi ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa lyhytaikaishoidossa, ei kuukausimaksua peritä myöskään mainitun viiden
päivän ajalta. Palvelun keskeytyksen jatkuessa koko kuukauden maksua ei peritä lainkaan.

