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Uuraisten kunnan sosiaalipalvelujen taksa vuodelle 2019
Tukipalvelumaksu
Tukipalveluista peritään seuraavat maksut:
Ateriapalvelu
aamupala
lounas
päiväkahvi
päivällinen
Iltapala
Ateriapaketti iltapalalla
Ateriapaketti ilman iltapalaa
Kotiin toimitettu ruoka kuljetuksineen
vierasateria

VANHA
3,45 €
6,35 €
1,50 €
4,35 €
1,85 €
14,40 €
12,55 €
7,80 €
7,80 €

UUSI
3,50 €
6,40 €
1,55 €
4,40 €
1,90 €
14,45 €
12,60 €
7,85 €
7,85 €

Kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisiin asumispalveluihin liittyvät ateriat,
joiden valmistuksessa asiakas on osallisena (vain raaka-aine, todelliset valmistus-,
säilytys- ja kustannuskulut):
Aamupala
Päiväkahvi
Päivällinen
Iltapala

0,80 €
1,00€
1,10 €
1,00€

1,00 €
1,00 €
1,30 €
1,00€

Kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaiset työ- ja päivätoiminnan ateriamaksut, 16 vuotta täyttäneet
Erityishuoltolain mukaisesti työ- ja päivätoiminnan asiakasmaksuna peritään ateriamaksu toteuman mukaan.
Lounas

6,40 €

Palveluasumisen perusmaksu 1
113,00 €/kk 163,00€/kk
Sisältää: pyykkihuollon, asukashuoneen ja yleisten tilojen siivouksen tarvikkeineen, yhteisten tilojen kaluston ja vaatteiston (mm. televisio, radio, huonekalut, ulkokalusteet,
verhot), turvapalvelun 24 h/vrk, wc-paperit, käsipaperit, roska- ja biopussit, sanomalehden sekä muut mahdolliset yhteiset materiaalit (mm. pelit, kausikoristeet).
Palveluasumisen perusmaksu 2
91 €/kk
94€/kk
Sisältää: yleisten tilojen siivouksen tarvikkeineen, yhteisten tilojen kaluston ja vaatteiston
(mm. televisio, radio, huonekalut, ulkokalusteet, verhot), turvapalvelun 24 h/vrk, wc-paperit, käsipaperit, roska- ja biopussit, sanomalehden sekä muut mahdolliset yhteiset materiaalit (mm. pelit, kausikoristeet).
Perusmaksuun 2 voidaan tarvittaessa lisätä pyykkihuolto 4,50 €/kg.
Omavastuuosuus palveluasumisessa 80 €/kk ja lääkkeisiin varataan 55 €/kk.
Mikäli kyseessä on pariskunta, heiltä peritään perusmaksu 1½ kertaisena.
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Jos asiakas on poissa ympärivuorokautisesta palveluasumisesta yhtäjaksoisesti 5 päivää kuukaudessa, hänen perusmaksunsa alennetaan siten, että perusmaksu muutetaan
päivähinnaksi jakamalla kuukausihinta 30:llä ja kerrotaan läsnäolopäivillä.
Sairaala- tai laitoshoidon ajalta ei peritä ylläpitokorvausta.
Kotihoidon vaatehuolto

4,00€/kg

4,50 €/kg

Talousapu

17 €

18 €

Kylvetyspalvelu
saunamaksu
saunamaksu kuljetuksella

9,70 €/käynti 9,80 €/käynti
12,70 €/käynti 12,80 €/käynti

Turvapalvelu
Hälytyslähtö

18,00 €

19,00 €

Päiväkeskusmaksu
Sis. kuljetus, lounas, sauna,
päiväkahvi, toiminta ja palvelu
Ilman kuljetusta

18,00 €/pvä 19,50 €/pvä

Kuljetuspalvelu

3,00€/kerta 3,50 €/kerta

15,00 €/pvä 16,50 €/pvä

Lyhytaikaishoito toteutetaan palveluasumisena
Enintään 16 vrk/kk tai yhtäjaksoisesti enintään 3 kk
Sis. ateriat. Asiakkaalla omat lääkkeet 29,00 €/vrk 30 €/vrk
Omaishoidon lomavuorokausi
0,00
0,00
Yöhoito: asiakas ei muuten kotihoidon palveluiden piirissä
Sis. kuljetuksen
18,00 €/yö 19,50 €/yö
Ei kuljetusta
15,00 €/yö 16.00 €/yö
Yöhoito/päivähoito asiakkaalle, jolle on jo määrätty kotihoidon kk-maksu (ateriat
ateriahinnaston
mukaan)
65,00 €/kk 10,00 €/kk
Päivähoito
6–10 h/vrk. Sisältää ateriat hoitoaikana 18,50 €/pvä 19,50 €/pvä
Asiakkaalla omat lääkkeet
Kehitysvammaisten erityishuoltolain mukainen tilapäishoito
Palvelutalo Uurastupa
Maksu otetaan käyttöön, suuruus on 20 €/vrk.
Kehitysvammaisten erityishuoltolain mukainen lyhytaikainen perhehoito
Lyhytaikainen perhehoito
Maksu otetaan käyttöön, suuruus on 11,40
€/vrk.
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Kotihoidon maksut; Tuntipohjainen maksutaulukko
Jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta, sisältäen lapsiperheiden kotipalvelun, peritään
perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu tulorajan ylittävältä osalta kalenterikuukaudeksi suunnitellun tuntimäärän mukaan. Palvelu katsotaan säännölliseksi, kun palvelu on sovittu hoito- ja palvelusuunnitelmassa, vaikka käynnit olisivat kerran kuukaudessa
tai harvemmin
Henkilömäärä

Tuloraja

tuntia
1
2
3
4
5
6

573 €
1057 €
1657 €
2050 €
2481 €
2849 €

Kotihoito 1

Kotihoito 2

Kotihoito 3

Kotihoito 4

Kotihoito 5

Kotihoito 6

0 - 3,99

4 - 9,99
22 %
13 %
8%
7%
6%
5%

16 21,99
30 %
18 %
14 %
11 %
9%
7%

22 29,99
33 %
20 %
16 %
13 %
11 %
9%

30 ja yli

10 %
7%
5%
4%
3%
3%

10 15,99
24 %
17 %
13 %
10 %
8%
6%

35 %
22 %
18 %
15 %
13 %
11 %

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 348 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä (Tuloraja 1.1.2018 tasossa, noudatetaan v. 2019 tulorajaa, jos muuttuu)
Tilapäisen kotihoidon maksut

Alle 1 h
1–3h
yli 3 h

VANHA

UUSI

10,00 €/käynti
19,00 €/käynti
32,00 €/käynti

12,00 €/käynti
20,00 €/käynti
34,00 €/käynti

Kuntoutushoitajan käynti: 3 krt maksuton, seuraavat käynnit kotihoidon maksutaulukon mukaan
Palveluohjauskäynti ja erityisasiantuntijan (esim. muistihoitaja): maksuton
Työpajan taksa 17 €/h (alv. 0)
Maksuista on mahdollista hakea alennusta kunnan hallintosäännön mukaisesti.
Valmistelijat/lisätietoja: vanhustyön johtaja Mirja Tupamäki, puh. 014 267 2800 ja erityisryhmien palvelujohtaja Kaisa Tauriainen, puh. 014 267 2841 sekä peruspalvelujohtaja
Jouko Nykänen, puh. 040 5891 277.
Peruspalvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta vahvistaa Uuraisten kunnan
sosiaalipalvelujen taksan vuodelle 2019.
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Käsittely: Korjattiin pyykkimaksun virheellinen hinta sekä täydennettiin pykälää seuraavasti:
 Maksun keskeytyminen
Kotona annettavan palvelun, laitoshoidon tai perhehoidon keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta. (Laki sos.
ja terveydenhuollon asiakasmaksuista)
 Omaishoidon vapaat
Uuraisten käytäntö on ollut, että vapaapäivät (3 vrk/kk) ovat maksuttomia. Tämä
käytäntö pysyy samana.
 Taksojen voimaantulo
Taksat tulevat voimaan 1.3.2019, alkuvuosi peritään edellisvuoden taksoilla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti täydennyksineen.
Toimenpiteet: Tiedoksi: vanhustyön johtaja, erityisryhmien palvelujohtaja

Otteen oikeaksi todistaa
Uuraisilla 17.12.2018

