Helsingfors stads social- och hälsovårdssektors avgiftstabell 1.1.2019/socialtjänster

Tjänster för bostadslösa
Avgifter för tillfällig boendeservice för
bostadslösa vid Sanduddsgatans
servicecentral

14,20 €/dygn

Avgifter för stött boende för bostadslösa 122,30 €/månad

Det kostar inget för klienten att tillfälligt bo i
boendejouren vid Sanduddsgatans servicecentral, i
skyddshärbärget på första våningen.
Klienten disponerar över minst 491,21 € per månad
(utkomststödets grunddel)

Avgifter för kollektiva stödbostäder och
stödhem för bostadslösa
·
·
·

möbler
el
bastu

9,75 €/månad
9,75 €/månad
8,30 €/månad

Servicecentralernas måltidsavgifter för
bostadslösa
·
·
·

måltid
gröt
kaffe/te och smörgås

Vid Sanduddsgatans servicecentral får alla en
avgiftsfri grötfrukost.
1,10 €
0,20 €
0,55 €

Grupptjänst inom hemservicen

Avgift för tillfällig hemservice i grupp för 9,50 €/gång/familj
barnfamiljer
Måltidsavgift vid arbetscentralen i Baggböle
Lunchavgifter för arbetare i skyddad
verkstad vid arbetscentralen i Baggböle

5,15 €/måltid

Missbrukarvård
Avgift för tjänster vid enheter för
boendeservice

27,60 €/dygn

Klienten disponerar över minst 254 € per månad.

Boendeservice utan måltidsservice

15,10 €/dygn

Klienten disponerar över minst 491,21 € per månad
(utkomststödets grunddel)

Serviceboende enligt socialvårdslagen
Långvarigt serviceboende
grundavgift
·
·

i grupphem
i separat bostad

Mångsjuka personer under 65 år,
psykiska rehabiliteringspatienter och
äldre (över 65 år).
74,20 €/månad
50,00 €/månad

Klienten disponerar över minst 254 € per månad.

Måltidsavgifter
·
·

helpension
halvpension

421,40 €/månad
315,95 €/månad

Kortvarigt serviceboende

29,70 €/dag

Stött boende i separat bostad för
psykiska rehabiliteringspatienter

50,00 €/månad

Klienten disponerar över minst 254 € per månad.

Handikappservice
Långvarig boendeservice
för gravt handikappade
·
·
·

minst fem centraliserade
anskaffningar eller tjänster
minst tre centraliserade
anskaffningar eller tjänster
minst 1–2 centraliserade
anskaffningar eller tjänster

Kortvarig boendeservice

74,20 €/månad
50,00 €/månad
25,05 €/månad
29,70 €/dag

Alla måltidsavgifter
·
·
·
·
·
·

frukost
lunch
middag
kvällsmål
kaffe eller te och tilltugg
fullständig måltidsservice

2,60 €
5,15 €
5,15 €
2,60 €
2,60 €
13,40 €/dygn

Dagverksamhet för
gravt handikappade
·
·
·
·

frukost
lunch
kaffe eller te och tilltugg
enkelresa

2,60 €
5,15 €
2,60 €
2,25 €

Service för utvecklingsstörda
Avgift för uppehälle inom basservicen

·
·
·

avgift för uppehälle, minst fem
centraliserade anskaffningar eller
tjänster
avgift för uppehälle, minst tre
centraliserade anskaffningar eller
tjänster
avgift för uppehälle, minst 1–2
centraliserade anskaffningar eller
tjänster

74,20 €/månad
50,00 €/månad
25,05 €/månad

Måltidsavgifter vid
verksamhetsenheter eller andra
serveringsställen
·
·
·
·
·
·

frukost
lunch
middag
kvällsmål
kaffe eller te och tilltugg
fullständig måltidsservice

Kortvarig boendeservice

2,60 €/måltid
5,15 €/måltid
5,15 €/måltid
2,60 €/måltid
2,60 €/måltid
13,40 €/måltid
29,70 €/dag

Kortvarig familjevård
29,70 €/dag

Tjänster för äldre
Bastuavgifter
3,45 €/gång
· bastuavgift
7,30 €/gång
· avgift för bastubad utan transport 13,30 €/gång
· avgift för bastubad, omfattar bastu
och transport

Avgift för ledd vattengymnastik

42,00 €/termin (vår- eller
hösttermin)

Klädtvätt

1,30 €/kg

Avgifter för social- och
hälsovårdstjänster på internet

www.hel.fi/sote/avgifter

