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SOSIAALIHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2018
Asiakasmaksu

Palvelu alk.  1.1.2018
Maksukatto (laitoshoito) 683,00
Käyttövara 108,00

Omaishoidon vapaan aikainen maksu 11,40 €/vrk
Lastensuojelun maksut 1 457,30
Lyhytaikainen laitoshoito 38,80 €/vrk *HL:n 51 §:n
Päivä- ja yöhoito (laitos, perhe) 17,90 €/vrk perusteella
Kuntoutushoito (kehitysvammahuolto) 13,40 €/vrk korjattu 17,90 €/vrk

> 38,80€/vrk /SK
Maksukaton ylittymisen jälkeinen laitoshoito 17,90 €/vrk 20.2.2018
Maksukaton ylittymisen jälkeinen laitoshoito päivä- tai yöhoitona 17,90 €/vrk

Pitkäaikainen palveluasuminen:
Pitkäaikaisen palveluasumisen käyttövara 254,00
Pitkäaikaisen palveluasumisen ateriat, täysihoito 421,40 €/kk
Pitkäaikaisen palveluasumisen ateriat, puolihoito 315,95 €/kk
Pitkäaikaisen palveluasumisen yksittäiset ateriat:
* Sotainvalidien ateriat lounasseteli €/krt
* Pääruoka ja jälkiruoka talon hinta €/krt
Asunnottomien palvelut:
Hietaniemenkadun palvelukeskus, tilapäinen asumispalvelumaksu 14,20 €/vrk
SHL:n mukainen tuettu ja tehostettu tuettu asuminen 122,30 €/kk
Solutyyppiset tukiasunnot ja tukikodit:
* Kalusteet 9,75 €/kk
* Sähkö 9,75 €/kk
* Sauna 8,30 €/kk
Asunnottomien palvelukeskusten ateriat:
* Ateria 1,10 €/krt
* Puuro 0,20 €/krt
* Kahvi/tee ja voileipä 0,55 €/krt
Kehitysvammaisten asuminen:
Tukiasuminen:
Ryhmämuotoisen asumisyksikön tilapäinen palvelujen käyttö 4,05 €/krt
Ryhmämuotoinen asumispalvelu, ylläpitomaksu asumisessa:
* Yhden hengen huone 242,95 €/kk
* Kahden hengen huone 156,55 €/kk
Tilapäinen majoitus, ei kaikki mukavuuksia asunnon yhteydessä 9,65 €/vrk
Ylläpitomaksuperuspalveluista, keskitetysti tehtävien hankintojen ja palvelujen
luettelosta:
* Asumiseen liittyy luettelosta vähintään viisi asiaa 74,20 €/kk
* Asumiseen liittyy luettelosta vähintään kolme asiaa 50,00 €/kk
* Asumiseen liittyy luettelosta vähintään 1-2 asiaa 25,05 €/kk
Ateriamaksut toimintayksikössä tai muussa tarjoilupaikassa:
* Aamiainen 2,60 €/krt
* Lounas 5,15 €/krt
* Päivällinen 5,15 €/krt
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* Iltapala 2,60 €/krt
* Kahvi/tee ja kahvileipä 2,60 €/krt
* Täydet ateriapalvelut 13,40 €/vrk
Lyhytaikainen asumispalvelu ja lyhytaikainen perhehoito 29,70
Lyhytaikainen asumispalvelu ja perhehoito, osavuorokautinen 17,90
Vaikeavammaisten palveluasuminen:
Pitkäaikaisessa asumispalvelussa keskitetysti tehtävien hankintojen ja
palvelujen luettelosta:
* Asumiseen liittyy luettelosta vähintään viisi asiaa 74,20 €/kk
* Asumiseen liittyy luettelosta vähintään kolme asiaa 50,00 €/kk
* Asumiseen liittyy luettelosta vähintään 1-2 asiaa 25,05 €/kk
Ateriamaksut toimintayksikössä tai muussa tarjoilupaikassa:
* Aamiainen 2,60 €/krt
* Lounas 5,15 €/krt
* Päivällinen 5,15 €/krt
* Iltapala 2,60 €/krt
* Kahvi/tee ja kahvileipä 2,60 €/krt
* Täydet ateriapalvelut 13,40 €/vrk
Lyhytaikainen asumispalvelu ja lyhytaikainen perhehoito 29,70 €/vrk
Lyhytaikainen asumispalvelu ja perhehoito, osavuorokautinen 17,90 €/vrk

Vaikeavammaisten päivätoiminta:
* Aamiainen 2,60 €/krt
* Lounas 5,15 €/krt

* Kahvi/tee ja kahvileipä 2,60 €/krt

* Kuljetus, yhdensuuntainen matka 2,25 €/krt

Vanhusten palvelut palvelukeskuksissa:
* Saunamaksu 3,45 €/krt

* Saunotusmaksu ilman kuljetusta 7,30 €/krt

* Saunotusmaksu, sisältää myös kuljetuksen 13,30 €/krt

* Maksu ohjatusta vesiliikunnasta, kausimaksu 42,00 €/kausi

* Pyykinpesu 1,30 €/kilo

Kotipalvelun ryhmämuotoinen palvelu, tilapäinen 9,50 €/krt

Kotihoidon tukipalvelut:
* Saunamaksu palvelukeskuksissa 3,20 €/krt

* Saunotusmaksu ilman kuljetusta 7,30 €/krt

* Saunotusmaksu, sisältää myös kuljetuksen 13,30 €/krt

* Turvapuhelin 34,55 €/kk

Pakilan työkeskuksen ruokailumaksu lounasruokailusta 5,15 €/krt

Päihdehuolto:
* Maksu palveluasumisyksiköiden palveluista 27,60 €/vrk

* Maksu palveluasumisyksiköiden palveluista, joihin ei sisälly
ateriapalveluja 15,10 €/vrk

SHL:n mukainen palveluasuminen
Pitkäaikainen palveluasuminen:
* Perusmaksu ryhmäkodeissa 74,20 €/kk

* Perusmaksu erillisissä asunnoissa 50,00 €/kk

* Täysihoitoateriat 421,20 €/kk

* Puolihoitoateriat 315,95 €/kk

Lyhytaikainen palveluasuminen 29,70 €/vrk
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Lyhytaikainen asumispalvelu ja perhehoito, osavuorokautinen 17,90 €/vrk

Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen
* Perusmaksu erillisissä asunnoissa 50,00 €/kk

Vanhuspalvelut
Lyhytaikainen palveluasuminen 29,70 €/vrk
Lyhytaikainen asumispalvelu ja perhehoito, osavuorokautinen 17,90 €/vrk
Vanhusten päivätoiminta 17,90 €/vrk

Valokopiot ja tulosteet:
valokopio, A4 tai A3, mustavalko, maksu/sivu 0,38

valokopio, A4 tai A3, moniväri, maksu/sivu 0,47

tuloste toimialan tulostimella 0,47


