TUKITOIMET

KOTIHOITO

Kotipalvelun tukipalvelut

Kotisairaanhoitomaksut












Ruokaostokset kotiin tuotuna 12,10€/kerta
Lounastarjoilu 7 €/annos
Lounas kotiin tuotuna 8 €/annos
Turvapuhelin 20 €/kuukausi
GSM-turvapuhelin 40 €/kuukausi
Turvapuhelin + ovihälytys 30–50 €/kk
Pyykkipalvelu 5 €/kg
Suihkuttamispalvelu 10 €/kerta
Suihkuttamispalvelu + kuljetus 20€/kerta
Lumenauraus (jos tulot ovat enintään 1300
€/kk). Asiakas maksaa 75 % maksusta ja
sosiaalitoimisto voi myöntää 25 % tukea.

KOTIHOITO
Kotihoito = kotipalvelu & kotisairaanhoito

Lääkekustannukset
Asiakas maksaa itse lääkekustannukset.

KOTIHOITOYKSIKKÖ
Vuokra, vesi ja sähkö
Kuukausimaksu
 Kastusgården: Vuokra + vesi 8,05€/m2 + sähkö
sähköyhtiölle käytön mukaan
 Gullvivan: Vuokra + vesi + sähkö 9,44-9,56€/m2

Kotipalveluiden & kotihoidon maksut

Kotipalvelujen & kotihoidon maksut

Vanhustenhuollon
maksut vuonna 2018

 Yksittäinen käynti 12,10 €/kerta
 Kuukausimaksu (>3 kuukautta)
 Lääkärikäynti 14,70 €/kerta

 Väliaikainen kotipalvelu 12,10 €/kerta
 Säännöllinen kotihoito, alempana olevan
taulukon mukaan
 Maksujen laskukaava = bruttotulot - omavastuu
573 €/kuukaudessa = summa x prosenttiosuus
(käyntien määrä/viikko, samassa taloudessa
asuvien lukumäärä otetaan huomioon)

Katso tiedot vasemmalla olevasta sarakkeesta

Tukipalvelumaksut
Ateriamaksu 11,50€/vuorokausi, 345 €/30 päivää
Pyykkipalvelu 5 €/kg
Muut tukipalvelut käytön mukaan

Lääkekustannukset
Asiakas maksaa itse lääkekustannukset.
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Omaishoito
 Lakisääteinen vapaa omaishoitajille (2–3
päivää/kuukausi) jolloin omaishoidettavaa
hoidetaan hoitoyksikössä 11,50 €/vuorokausi.

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

Vanhustenhoito

Vuokra, vesi ja sähkö
Kuukausimaksu
 kunnan asumispalveluyksikkö: Vuokra 10 €/m2
+ vesi 10 € ja sähkö 4 €.
 yksityinen asumispalveluyksikkö (Solrosen &
Prästkragen): Vuokra + vesi + sähkö = 16,38
€/m2

Vanhustenhoidon tavoitteena on
asiakslähtöinen, korkealaatuinen
ja tasa-arvoinen hoito

Palvelumaksu
Palvelumaksu on enimmillään 85 % nettotuloista,
kun niistä on ensin vähennetty asumiskulut (vuokra,
vesi ja sähkö) sekä 150 euroa, joka taataan
henkilökohtaisiin menoihin kuukausittain.

Lääkekustannukset
Asiakas maksaa itse lääkekustannukset.

HOIVAOSASTO
Hoivaosasto tarkoittaa laitoshoitoa
 Lyhytaikainen
laitoshoito
49,50
€/hoitovuorokausi. Kun maksukatto 691
€/kalenterivuosi on saavutettu, maksu pienenee
ja on sen jälkeen 22,80 €/hoitovuorokausi.
 Päivä- tai yöhoito 22,80 €/hoitovuorokausi
 Pitkäaikaisesta laitoshoidosta (>3 kuukautta)
peritään maksu, joka määräytyy asiakkaan
maksukyvyn mukaan. Enimmäismaksu 85 %
asiakkaan
nettotuloista.
Takuusumma
henkilökohtaisiin menoihin 107 €/kuukausi.
 Jos asiakas on juuri ennen osastohoitojaksoa
asunut samassa taloudessa aviopuolisonsa
kanssa tai vastaavassa suhteessa ja asiakkaan
tulot ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu
määräytyy hänen ja puolison yhteenlaskettujen
kuukausitulojen mukaan. Enimmäismaksu on
42,5 % edellä mainituista tuloista.

TULOT JA TUET
Tuloselvitys
Kun saat ensimmäisen kerran kotihoitoa tai
asumispaikan, sinun on täytettävä lomake, jossa
ilmoitat tulosi ja jonka toimitat asian käsittelijälle.
Maksut perustuvat
 Palveluiden laajuuteen ja tiheyteen
 Tuloihin, tietyt kiinteät ja tuloihin sidotut
maksut
 Hoitomaksujen pienennystä voi hakea
peruspalvelulautakunnalta.

Ota yhteyttä
Koti- ja tukipalvelujen käsittelijä
Kotipalveluohjaaja
Puh. (06) 3821 421,
parhaiten tavoitettavissa ma-ti, to-pe klo
9.00–10.00
Asumisasioiden käsittelijä
Asumispalveluohjaaja
Puh. (06) 3821 420,
arkisin parhaiten tavoitettavissa klo
9.00–10.00

Haettavat tuet


Asumis- ja hoitotukea haetaan KELAlta

Haettavat korvaukset




Lääkekorvaukset
KELAlta.
Vuosittainen
lääkekulujen omavastuu on 605,13 € vuonna
2017. Erityiskorvauksia voi hakea lähettämällä
KELAlle lääkärintodistuksen.
Kuljetuspalveluja haetaan kunnalta (ei
sairaanhoidosta) ja matkakorvauksia KELAlta
(sairaanhoito).

Vanhustenhuolto
Öurintie 18
66800 Oravainen

