Kosken Tl kunta
Tukipalvelumaksut 1.7.2021 alkaen
Kotiin annettava kotipalvelu
Kotipalvelumaksu määräytyy maksutaulukon mukaisesti ja hoito- ja
palvelusuunnitelman mukaan.
Kotona annettava
kotipalvelu
Tulorajat
1 henkilö
2 henkilöä
3 henkilöä
4 henkilöä
5 henkilöä
6 henkilöä
Korotus/ lisähenkilö

maksu/
tulorajat
Euroa
588
1084
1701
2103
2546
2924
357

Tilapäinen kotipalvelu (laskutetaan käyntien mukaan)

10,20

Tukipalvelumaksut
Ateriapalvelumaksu
aamiainen palvelukeskuksessa
lounas palvelukeskuksessa
päivällinen palvelukeskuksessa
kotiin kuljetettu ateria
vierasateria
vieraskahvi
Vaatteiden pesu käsiteltynä
koneellinen tai pesukerta
koneellinen tai pesukerta kuljetuksineen,
asiakkaat, jotka eivät ole säännöllisen kotipalvelun piirissä

3,10
6,50
4,90
7,10
8,00
2,20

14,20
19,30

Saunapalvelu
saunapalvelu kuljetuksineen
saunapalvelut

19,70
9,80

Muut tukipalvelut
hoitotarvike
asiointipalvelu (kauppa, apteekki yms.)
saattamispalvelu

7,90
10,20
27,20

Palvelutalon maksut
Palvelutalon hoivamaksu
1. Asiakkaalta peritään pitkäaikaisesta tehostetusta asumispalvelusta tulosidonnainen
maksu, joka on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulain
10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset. Palvelu katsotaan pitkäaikaiseksi, jos tehostetun
palveluasumisen arvioidaan kestävän tai se on tosiasiallisesti kestänyt vähintään 3
kuukautta.
2. Jos suurempituloinen puoliso siirtyy tehostettuun asumispalveluun, maksu määräytyy
puolisojen yhteenlaskettujen nettokuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu on 42,5 %
puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulaissa
säädetyt vähennykset. Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat,
kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kk keskimääräinen
kuukausitulo.
3. Jos molemmat puolisot ovat tehostetussa asumispalvelussa, maksu on 85 % asiakkaan
nettokuukausituloista.
Tulot huomioidaan nettotulojen mukaan. Tuloselvityksessä pyydetään molempien puolisoiden
nettotulot, jotta selvitetään kumpi on parempituloinen (viittaus kohtaan 2).
Tehostettuun palveluasumiseen liittyvistä palveluista ei peritä muita erillisiä kuluja kuin vuokra.
Vuokra laskutetaan asiakkaalta erikseen, jotta asukkaalla on mahdollisuus hakea asumistukea.
Tuloista tehtävät vähennykset:
Kaikilta asukkailta tehtävät vähennykset
- Palveluasumisen vuokra
- lääkekulut maksukaton mukaan 579,78 €/vuosi, 48,32 €/kk
Muut vähennykset tarpeen mukaan
- syytinki
- elatusmaksu
- edunvalvonnan palkkio, enintään perusmaksun suuruisena (vuonna 2021 440
€/vuosi, 36,67 €/kk)
- Uuden asukkaan todelliset asumiskulut enintään Kelan määrittelemät
enimmäisasumismenot huomioiden (v. 2021 yksin asuvalla enintään 406 €/kk +
vesimaksu 22,80 €/kk) Asiakkaan on esitettävä tosiasialliset kustannukset esim.
tiliotteella
▪ omistusasunnosta enintään viimeiseltä kuudelta kuukaudelta (vastike,
lämmityskulut, pakollinen kotivakuutus)
▪ vuokra-asunnosta vuokra enintään vuokralaisen irtisanomisajalta, 1kk
▪ asumisoikeusasunnosta enintään kolmelta kuukaudelta (käyttövastike)
Asiakkaalle tulee jäädä vähintään 164 euroa/kk käyttövaraa. Käyttövara on indeksisidonnainen.

Palvelutalon vuokra
Kuusela as 1 – 4 ja 6
Mäntylä as 1 – 6, 8 – 14
Koivula as 1 – 15
Koivula as 16

19 m²
19m²
26,5 m²
33 m²

227,60 €/kk
227,60 €/kk
317,60 €/kk
395,40 €/kk

Päivölä
päivähoitomaksu/ vuorokausi (päivätoiminta)

17,50

(Päivähoitomaksu määrätään sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista ja muutetaan kulloinkin asetuksen mukaiseksi.)

kuljetus päivätoimintaan (yhdensuuntainen matka)
Intervalli
intervallihoito/ vuorokausi (lyhytaikaishoito) asiakkaalla omat
lääkkeet mukana
omaishoitovapaa

5,00

36,00
0,00

