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VÖYRIN KUNNAN
VANHUSTENHUOLLON MAKSUT
Sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021

Peruspalvelulautakunnan hyväksymä Vöyrillä 131 §/16.11.2016
Palvelumaksujen päivitys, Peruspalvelulautakunta 103 §/12.12.2017
Peruspalvelulautakunnan päivittämä Vöyrillä 8 §/24.2.2021
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MAKSUT
Kotihoitoyksikön maksut
Asiakas maksaa Gullvivanissa Oravais Pensionärsförening -yhdistykselle vuokran, joka on tällä hetkellä
9,44–9,56 €/m2 (sis. veden ja sähkön). Kastusgårdenissa asiakas maksaa kunnalle vuokran, joka on tällä
hetkellä 8,05 €/m2. Vesi kuuluu vuokraan, mutta sähkömaksu maksetaan sähköyhtiölle kulutuksen
mukaan. Asiakas maksaa hoidosta kotipalvelumaksun ja tukipalvelumaksun (ateriat, pyykinpesu ym.).
Kotipalvelun tukipalvelumaksut
Kunta ylläpitää vammaisille ja ikääntyneille erilaisia maksullisia tukipalveluja, joista maksetaan kiinteä
hinta.
Tukitoimet
*Ruokaostokset kotiin tuotuna
(enintään 1 kerta/vk)
Ateriapalvelu, esim. lounastarjoilu, mahdollinen kotihoitoyksiköissä
Lounas kotiin tuotuna

1.1.2021
12,00 €/kerta
7,00 €/annos
8,00 €/annos

**Ateriapäivämaksu kaikista kotihoitoyksikön aterioista

11,50 €/vrk

Turvapalvelu:
Turvapuhelin (lankapuhelin)
Turvapalvelu:
Turvapuhelin (matkapuhelin)
Ylimääräinen turvaranneke/turvakaulanauha

20,00 €/kk

Turvapalvelu:
(turvapuhelinmaksu + ovihälytysmaksu)
Kotipalvelun tilapäinen kotikäynti turvahälyttimen takia

+10,00 €/kk

Pyykkipalvelu

30,00 €/kk
2 €/kpl/kk

12 €/kotikäynti
5,00 €/kg

Suihkuttamispalvelu

10,00 €/kerta

Suihkuttamispalvelu ja kuljetus

20,00 €/kerta

Kotihoitoyksikön asiakkaan huoneen siivous
***Lumenauraus (tukea voidaan myöntää, jos bruttotulot ovat alle 1300 €/kk)

25 €/tunti
75 % asiakas,
25 % sosiaalitoimisto

* Maksu, kun asiakkaalle myönnetään ainoastaan ruokaostostukitoimi.
** Sisään- ja uloskirjautumispäivinä maksetaan 50 % ateriapäivämaksusta. Asiakkaalla on myös
mahdollisuus valmistaa osin itse ateriansa ja ainoastaan tilata yksi lämmin ateria (lounas/päivällinen) ja
yksi kevyt ateria (aamupala/iltapala)/ateriapäivä ja tällöin maksaa 50 % ateriapäivähinnasta. Tämä
pannaan täytäntöön asiakkaan aloitteesta tilanteissa, jotka eivät aiheuta haittaa asiakkaan
ravitsemustilalle ja terveydelle.
*** Asiakas maksaa ensin lumenaurausmaksun ja sitten toimittaa peruspalvelutoimistoon leimatun kuitin
tai tiliotteen, tiedot bruttotuloista ja tilinumeron.
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Kotipalvelujen ja kotisairaanhoidon maksut maksutaulukon mukaisesti
Käynnit/vk ja vastaavat käynnit/kk
Maksuprosentti
Henkilömäärä
taloudessa

Tuloraja

Käynnit/vk:

1

2

1

588

2

3

4

5

Käynnit/kk

(1–4)

(5–11)

Maksuprosentti

16

20

24

28

32

35

1084

perustuen käyntien

14

16

18

20

21

22

3

1701

lukumäärään

13

14

15

16

17

18

4

2103

viikossa

10

11

12

13

14

15

5

2546

8

9

10

11

12

13

6

2924

6

7

8

9

10

11

(12–15) (16–19) (20–23)

6
(24–)

Tuloraja = x €/kk
Tilapäisestä kotipalvelusta laskutetaan 12,00 €/käynti.

Tehostetun palveluasumisen maksut
Palvelut käsittävät henkilökohtaisen ja ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon, kaikki ateriat,
siivouksen, petivaatteet, pyykkipalvelun, hygieniatuotteet sekä wc- ja talouspaperit. Asiakas maksaa
kunnan omistamissa kiinteistöissä vuokran, joka on 10 €/m2, sekä sähkömaksun 10 €/kk ja vesimaksun
4 €/kk.
Asiakas maksaa Solrosenissa vuokran, joka on 16,38 €/m2 (sis. veden ja sähkön). Vuokra maksetaan
Oravais pensionärshemsförening -yhdistykselle.
Yllä mainituista palveluista peritään palvelumaksu, joka on 85 % nettotuloista, kun niistä on ensin
vähennetty asumiskulut (vuokra, vesi ja sähkö). Asiakkaan henkilökohtaisiin menoihin taataan vähintään
110 €/kk. Kunta on myös määrännyt, että asiakkaalle taataan lisäksi 150 €/kk henkilökohtaiseen käyttöön
sitä taustaa vasten, että asiakas maksaa itse lääkekustannuksensa.
Asiakas hakee Kelalta hoitotukea, asumistukea, lääkekorvauksia ja matkakorvauksia taksan mukaan.
Hoivaosaston maksut
Osavuorokautinen hoito

€/hoitovuorokausi

Päivä- tai yöhoito

22,50 €/hoitovuorokausi

Laitoshoito

€/hoitovuorokausi

Lyhytaikainen

48,90 €/hoitovuorokausi

*Lyhytaikainen

22,50 €/hoitovuorokausi

* Kun maksukatto eli 683 €/kalenterivuosi on saavutettu, saa lyhytaikainen laitoshoito maksaa enintään
22,50 €/hoitovuorokausi.
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Pitkäaikaisesta laitoshoidosta (yli kolme kuukautta) peritään maksu, joka määräytyy asiakkaan
maksukyvyn mukaan. Enimmäismaksu voi olla korkeintaan 85 % asiakkaan nettotuloista. Takuusumma
asiakkaan henkilökohtaisiin menoihin on vähintään 110 €/kk.
Jos asiakas on juuri ennen osastohoitojaksoa asunut samassa taloudessa aviopuolisonsa kanssa tai
vastaavassa suhteessa ja asiakkaan kuukausitulot ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot,
määräytyy maksu hänen ja puolison yhteenlaskettujen kuukausitulojen mukaan. Enimmäismaksu on
korkeintaan 42,5 % edellä mainituista yhteenlasketuista kuukausituloista.
Asiakasmaksut perustuvat lakiin ja asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734
ja 1992/912) myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä valtioneuvoston asetukseen sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta 23 päivänä marraskuuta 2017 ja
sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitukseen eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista 23 päivänä marraskuuta 2017.

Intervallihoidon maksut
Intervallihoidon maksu tehostetussa palveluasumisessa ja hoivaosastolla on 48,90 €/hoitovuorokausi.
Kun maksukatto eli 683 €/kalenterivuosi on saavutettu, saa hoitomaksu olla enintään 22,50
€/hoitovuorokausi.
Kun intervallihoitoa käytetään omaishoitajan lakisääteisenä vapaana (2–3 päivää/kk), on maksu
11,40 €/vuorokausi.

