Yhteistoiminta-alue
Hyvinvointi / Ikääntyneiden palvelut

Kotihoidon maksut ja taksat 2021
Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu
Kuukausimaksu on taulukossa merkitty %-osuus tulorajan ylittävistä bruttotuloista.
Säännöllisesti annetusta kotihoidosta (maksuasetus, 3§) peritään palvelun määrän, palvelun käyttäjän
maksukyvyn sekä perheen koon mukaan seuraavasti:
Henkilöt
perheessä

Maksuttomuuden
tuloraja €/kk %

1-6 h/kk
%

7-15 h/kk
%

16-29 h/kk
%

30h -/kk

1 hlö
2 hlö
3 hlö
4 hlö
5 hlö
6 hlö

588
1084
1701
2103
2546
2924

12
8
7
6
5
3

17
11
10
7
6
5

24
16
13
11
9
7

35
22
18
15
13
11

Kotona annettavasta palvelusta laaditaan palvelun käyttäjän kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelma, johon
palvelu- ja maksupäätös perustuu ja joka tarkistetaan palvelujen tarpeen tai tulojen muuttuessa.
Kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia
(30.12.1992/1648). Säännöllisestä hoidosta perittävä enimmäishinta on 88,25 € /tunti
Esim. yksin asuvan Ainon bruttotulot ovat 1000 €/kk. Aino saa säännöllistä hoitoa 5 h/kk. Ainon maksu
määräytyy seuraavasti: bruttotulot 1000 € - maksuttomuuden tuloraja 588 € = 412 €. Ainon kuukausimaksu on
tästä summasta 12 % eli 49,44 €/kk.
Tilapäinen kotipalvelu
Alle yhden tunnin käynti, €/työntekijä
1 – 4 tunnin käynti €/työntekijä
4 – alle 10 tunnin käynti €/työntekijä
10 tunnin ja sitä pidempi käynti €/työntekijä

9,50 €
18,00 €
30,00 €
60,00 €

Tilapäistä kotihoitoa annetaan silloin, kun asiakkaan palveluntarve on alle 14 vuorokautta.
Tilapäinen kotisairaanhoito
Lääkärin kotikäynti
Muun työntekijän kotikäynti
Maksua ei peritä erikseen säännöllisen kotihoidon asiakkailta.

18,90 €
12,00 €

Palveluasuminen, Vesilahti Vesauskoti
Palveluasunnosta peritään todellisia kustannuksia vastaava vuokra.
Hoitomaksu määräytyy säännöllisen kotona annettavan palvelun mukaisesti.
Ateriamaksu/hoitopäivä: ateriapalvelun vahvistama hinta.

KÄYTÖN MUKAAN LASKUTETTAVAT TUKIPALVELUT
Ateriapalvelu
Ateria kotiin kuljetettuna Pirkkala, 7 ateriaa viikossa
Ateria kotiin kuljetettuna Pirkkala, 1-6 ateriaa viikossa
Ateria palvelupisteessä syötynä, eläkeläiset, Pirkkala
Ateria kotiin kuljetettuna, Vesilahti 7 ateriaa viikossa
Ateria kotiin kuljetettuna Vesilahti, 1-6 ateriaa viikossa
Ateria palvelupisteessä, Vesilahti

5,83 €
6,68 €
7,50 €
5,82 €
6,29 €
ruokapalvelun vahvistama hinta

Kauppapalvelu
Kerran viikossa, 1- 2 kassia/kerta, €/toimitus

10,00 €

Peseytymisapu palvelupisteessä
Peseytymisapu (sis. kuljetuksen), €/kerta
Peseytymisapu (ilman kuljetusta), €/kerta

12,00 €
7,00 €

Pyykkipalvelu
Pyykin välitys pesulaan €/pesukerta (sis. kuljetuksen)
Pyykkipalvelu €/pesukerta (ei sis. kuljetusta), Vesilahti

6,00 €
6,00 €

Päivätoiminta
Palvelupäivä (sis. ruokailun, hoivan ja harrastetoiminnan)
Palvelupäivä, puoli päivää
Päivätoiminnan kuljetusmaksu/suunta

Turvapuhelinpalvelu
Turvapuhelimen palvelumaksu €/kk
(sis. puhelimen, hälytyspäivystyksen ja säännöllisen kotihoidon
asiakkaiden turvahälytyskäynnit)
Lisälaitteista peritään laitetoimittajan laskutuksen mukaan

20,00 €
10,00€
Tampereen joukkoliikenteen
1. vyöhykkeen maksu

31,50 €

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävistä
palveluista perittävä maksu

0,00 €/vrk

Ikäihmisten perhehoidon osavuorokautinen asiakasmaksu

17,00 €/hoitopäivä

Ikäihmisten tilapäisen perhehoidon asiakasmaksu

35,00 €/vrk

Ikäihmisten lyhytaikaishoidon osavuorokautisen hoidon
asiakasmaksu tehostetussa asumispalvelussa

17,00 €/ hoitopäivä

Ikäihmisten lyhytaikaishoidon asiakasmaksu tehostetussa
asumispalvelussa

35,00 €/vrk

