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HANKASALMEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2018-2019
Tätä maksutaksaa sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/92) mukaisiin kunnan järjestämiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut
määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.
TUKIPALVELUMAKSUT
Ateriapalvelumaksut
 lounas/annos
 puuro ja velli/annos
 ravintopäivä (kaikki ateriat)/pv

6,60 €
1,70 €
13,00 €

Pyykkipalvelut (sotainvalidit)

Toteutuneet kustannukset

Auraus- ym. palvelut (sotainvalidit)

Toteutuneet kustannukset

Turvapuhelinpalvelu
 turvapuhelinpäivystys/kk
 lisälaitteet/kk
 turvapuhelinhälytyskäynnit/kerta (ei peritä kotihoidon kk-asiakkailta)
 etukäteen sovitut tarkistuskäynnit/käynti
Seniorikeskusmaksu/päivä
(aamupala, lounas, päiväkahvi, ja kuljetus)
Koko päivä ilman kuljetusta
Osapäiväkäynnit:
Aamupala €/kerta
Lounas €/kerta
Kahvi+ohjelma/ryhmä €/kerta
Peseytyminen tai peseytymisessä avustaminen vain
erityisestä tarpeesta johtuen €/kerta

Yksityinen palvelun tuottaja
Yksityinen palvelun tuottaja
20,00 €
12,00 €
22,95 €
19,50 €

3,60
6,60
5,00
4,50

ASUMISPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT
Palvelukeskus Päiväranta
 tukipalvelumaksu/kk
 ravintopäivä (päivän kaikki ateriat) /pv
 vuokra/ kk
 lyhytaikaishoito/vrk
 päivä- tai yöhoito/vrk
 hoitomaksu/kk

130,00 €
13,00 €
300,00 €
48,90 €
22,50 €
Säännöllisen kotihoidon
enimmäismaksu

Palvelutalo Metsätähti (Tähtelä)
 tukipalvelumaksu/kk
 ravintopäivä (päivän kaikki ateriat) / pv
 vuokra €/ kk / m²
 lyhytaikaishoito/vrk
 päivä- tai yöhoito/vrk
 hoitomaksu/kk

130,00 €
13,00 €
7,58 € -13,50 €
48,90€
22,50 €
Säännöllisen kotihoidon
enimmäismaksu

Palvelutalo Kotiranta
130,00 €
 tukipalvelumaksu/kk
13,00 €
 ravintopäivä (päivän kaikki ateriat)/pv
384,07
€
 vuokra/ € kk, (sisältää veden 28,07 €/kk ja
lämmityksen 35 €/kk)
48,90 €
 lyhytaikaishoito/vrk
22,50 €
 päivä- tai yöhoito/vrk
Säännöllisen kotihoidon
 hoitomaksu/kk
enimmäismaksu
Palveluasumisyksikkö Tammela
 tukipalvelumaksu
 ravintopäivä
 vuokra/ € kk (sisältää veden 28,07 €/kk ja
lämmityksen 35 €/kk)




lyhytaikaishoito /vrk
päivä- ja yöhoito /vrk
hoitomaksu /kk

130,00 €
13,00 €
15€/m²
max. 400 €/asunto
48,90 €
22,50 €
Säännöllisen
kotihoidon
enimmäismaksu

TAMMIRANTA (LAITOSHOIDON ASIAKASMAKSU)





Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 85 prosenttia hoidettavan nettotuloista.
Jos laitoshoidossa on suurempituloinen puoliso, maksu on enintään 42,5 prosenttia puolison yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaalle
taataan kuitenkin 108 € käyttövara kuukausittain.
Lyhytaikainen laitoshoito /vrk
Maksukaton täytyttyä /vrk

PERHEHOIDON ASIAKASMAKSU


Asiakasmaksuna pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään muilta kuin kehitysvammaisilta

48,90 €
22,50 €





henkilöiltä pitkäaikaisen laitoshoidon mukainen asiakasmaksu 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista kuitenkin niin, että asiakkaalle jää vähintään 200,00 €/kk omaan käyttöön
Kehitysvammaisilta henkilöiltä peritään ylläpitomaksu maakunnallisen ohjeen mukaan
(ateriat, asuminen ja muut kulut).
36,20 €

Lyhytaikainen perhehoito/vrk

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92) 9.10.1992.
Palvelumaksu määräytyy käyntikertojen mukaan seuraavasti:
Henkilömäärä
1
2
3
4

Tuloraja

5
6

2496
2866

576
1063
1667
2062

Kotihoito Kotihoito Kotihoito
1
2
3
alle 4 h
4-7,99 h 8-15,99 h
15 %
20 %
25 %
13 %
15 %
17 %
11 %
13 %
14 %
9%
11 %
12 %
7%
5%

9%
7%

10 %
8%

Kotihoito
4
16-29,99 h
30 %
20 %
16 %
13 %

Kotihoito
5
30h ja yli
35 %
22 %
18 %
15 %

11 %
9%

13 %
11 %

Kuukausituloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa, avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset
ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä metsän puhdas tuotto.
Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 348 eurolla ja enimmäismaksuprosenttia alennetaan 1. prosenttiyksiköllä kustakin.
Palvelun tulee olla säännöllistä ja jatkuvaa, kun kuukausimaksu määrätään. Palvelu on
säännöllistä, kun se tapahtuu vähintään kerran viikossa. Palvelu on jatkuvaa, kun sen
katsotaan kestävän yli kaksi viikkoa. Annettavat palvelut määritellään asiakkaan kanssa laadittavassa palvelu- ja hoitosuunnitelmassa.
Kotihoidon kertamaksu

12,00 euroa

Lisäksi lapsiperheiden tilapäisestä kotipalvelusta peritään asiakasmaksua seuraavasti:
Käynnin kesto
alle 2 tuntia
2-5 tuntia
yli 5 tuntia

€/käynti
12,00
26,00
39,00

OMAISHOITAJAN VAPAAN AIKAISTEN PALVELUJEN MAKSUT
Omaishoitajan vapaapäivänä annettava hoito saa maksaa hoidettavalle enintään 11,40
euroa päivältä.

KEHITYSVAMMAISTEN TOIMINTAKESKUS MÄKITUPA
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta
 ylläpitomaksu/päivä

6,60 €

OSTETUT ASUMISPALVELUT




(SHL) Asiakas maksaa itse palveluntuottajalle
asumiskustannukset. Kunta maksaa ateriakustannukset palveluntuottajalle ja perii asiakkaalta ateriamaksua 13,00 € / ateriapäivä. Lisäksi asiakkaalta peritään säännöllisen kotihoidon enimmäismaksu, joka on 576 € ylittävästä tulon osasta 35 %.
(Keva) Asiakas maksaa itse palveluntuottajalle asumiskustannukset. Asiakkailta peritään
ateria- ja ylläpitomaksu /kk.

307,00 €/

LASTENSUOJELUN MAKSUT
Lastensuojelulaissa tarkoitettu lasten ja nuorten huolto on maksutonta lukuun ottamatta laitoshuoltoa. Sen sijaan maksua voidaan periä lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista.
Lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu voi olla enintään 1835,20 euroa kuukaudessa. Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Vanhemmilta perittävä maksu jaetaan heidän kesken maksukyvyn mukaan.

MAKSUKATTO 2018
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto.
Vuonna 2018 maksukatto on 683 euroa. Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella.

