2.1. Pitkäaikaisesta asumispalvelusta (tavallinen palveluasuminen)
perittävä maksu
Kunta saa periä pitkäaikaisesta asumispalvelusta (tavallisesta palveluasumisesta)
kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen asiakkaan maksukyvyn mukaan.
Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia.
Kunta saa periä asiakkaalta kohtuullisen maksun asiakassuunnitelmaan sisältyvistä
tukipalveluina järjestettävistä tai asumispalveluun (tavalliseen palveluasumiseen) liittyvistä
ateria-, vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- ja turvapalveluista, osallisuutta ja sosiaalista
kanssakäymistä edistävistä palveluista sekä muista vastaavista asumista tukevista
palveluista.
Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan maksu voi olla enintään palvelun tuottamisesta
aiheutuneiden kustannusten suuruinen.

2.1.4 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu osana pitkäaikaisessa asumispalvelussa
(tavallinen palveluasuminen)
Asiakkaiden lääkkeiden annosjakelupalvelu sisältyy kuukausittain perittyyn
asiakasmaksuun.

2.1.6 Pitkäaikaisen asumispalvelun (tavallisen palveluasumisen) palvelumaksun
(hoiva ja huolenpito) määrääminen
Pitkäaikaisen asumispalvelun (tavallisen palveluasumisen) palvelumaksun (hoiva ja
huolenpito) määräämisessä noudatetaan kotihoidon maksutaulukkoa. Laskennallinen
palvelumaksu on enintään 35 % asiakkaan bruttotuloista sen jälkeen, kun bruttotuloista on
vähennetty tuloraja 598 € (kotihoidon maksutaulukko v. 2022). Tarvittaessa palvelumaksua
alennetaan niin, että käyttövaraksi jää 167 €. Nettolaskelmaa käytetään käyttövaraa
määritettäessä.

2.2 Pitkäaikaisen asumispalvelun (tavallinen palveluasuminen)
asiakasmaksua määrättäessä huomioitavat tulot
Maksua määrättäessä huomioidaan palvelun käyttäjän jatkuvat bruttotulot eli veronalaiset
ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot ja nettotulot tulonhankkimisesta
aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä.
Veronalaisina tuloina voidaan ottaa huomioon viimeksi toimitetussa verotuksessa
vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka
Verohallinto ennakkoperintälain (1118/1996) 6 §:n 1 momentin nojalla vuosittain
antamissaan päätöksissä ennakonpidätyksen ja ennakonkannon laskentaperusteista
määrää.
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Palkkatulojen lisäksi otetaan huomioon eläkkeet (kansaneläke, perhe-eläke, työeläke,
yksityisten eläkevakuutusten perusteella maksettavat eläkkeet, huoltoeläke, takuueläke,
muihin kuin Kansaneläkkeeseen kuuluvat huollettavista aiheutuvat korotukset), eläkettä
saavan hoitotuki, hoitotuen veteraanilisä, ylimääräinen rintamalisä, Kelan sairauspäiväraha,
äitiyspäiväraha, opintoraha ja aikuiskoulutustuki, lasten kotihoidon tuki, opintojen johdosta
suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset siltä osin kun ne ovat veronalaista
tuloa, Kelan kotihoidon tuki, omaishoidon tuki, vuokratulo, osinkotulot, ja muut mahdolliset
tulot. Osinkotulot huomioidaan asiakasmaksua määrättäessä, mikäli ne kuukaudessa
ylittävät 30 euroa/brutto. Lisäksi huomioidaan muut pääomatulot ja elinkorko.
Asunnon vuokratulosta otetaan huomioon bruttotulo sekä nettotulo. Hoitovastike
hyväksytään vähennyksenä. Vuokratuloista vähennetään myös kiinteistöön kohdentuvat
pakolliset kustannukset (esim. kiinteistövero, lämmitys, kiinteistövakuutus, jätemaksut,
tienhoitomaksu, nuohousmaksu sekä vesi- ja jätemaksu). Välttämättömät
kunnossapitokulut ym. vuokranantajalle vuokrasuhteesta aiheutuvat kulut vuokranantaja
voi vähentää verotuksessa eikä niitä oteta vähennyksenä huomioon.
Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat tai tunnustuspalkinto otetaan tulona
huomioon siltä osin kuin ne säädetään veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 §:n 2
momentissa.
Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden
keskimääräinen kuukausitulo.

2.3 Tulot, joita ei pitkäaikaisen asumispalvelun (tavallinen
palveluasuminen) asiakasmaksua määrättäessä oteta huomioon
Tuloina ei oteta huomioon seuraavia tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita
sosiaalietuuksia lukuun ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Eläkettä
saavan hoitotuen osana maksettavaa veteraanilisää ei oteta tulona huomioon.
Tuloverolain 92§ tarkoittamia sosiaalietuuksia ovat mm.: lapsilisä, lapsen hoitotuki,
kansaneläkelain mukainen lapsikorotus, asumistuki, vammaistuki, tapaturmavakuutuksen
perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut tai haittaraha, sotilasavustus,
rintamalisä, perhehoidon kustannusten korvaukset, kuntoutusrahalain mukainen
ylläpitokorvaus, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaiset
ylläpitokorvaukset, veronpalautukset ja laskennallinen metsätulo.
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2.4 Tulot, jotka otetaan huomioon pitkäaikaisen asumispalvelun
(tavallinen palveluasuminen) asiakasmaksua määrättäessä
Ennen kuin maksu määrätään, on palvelun käyttäjän(kuukausi) tuloista tehtävä seuraavat
vähennykset:
1) hänen suoritettavakseen vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista
perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset;
2) avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu
pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana;
3) kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka
hänen on suoritettava rahana;
4) tuomioistuimen tai holhousviranomaisen hänelle määräämän edunvalvojan palkkion
perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 44
§:n 5 momentin nojalla sekä edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) 22 §:ssä
tarkoitettu valtuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan palkkion
perusmaksun suuruisena.
Edellä mainituista poiketen elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan
aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen
pitkäaikaisen
Sen lisäksi mitä edellä on mainittu, tuloista vähennetään ennen pitkäaikaiseen
asumispalveluun siirtymistä asiakkaan todellisia asumismenoja enintään seuraavasti:
•

omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden
kuukauden ajalta (huomioidaan asiakkaan osuus esimerkiksi kiinteistövero ja
kohtuulliset lämmityskulut, asunto-osakkeen hoitovastike, pakollinen kotivakuutus)

•

vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja
kohtuulliset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä
tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta (muina välttämättöminä kustannuksina
huomioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus)

•

asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä
tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja
kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta (muina välttämättöminä kustannuksina
huomioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus)

Mikäli asiakkaalla on digi-ja väestötietoviraston määräämä/vahvistama edunvalvoja/
edunvalvontavaltuutettu, edunvalvontapalkkioista ja tilintarkastusmaksusta hyväksytään
vähennyksenä kuittia vastaan 450 euroa/vuosi, jos bruttovuositulo on yli 14 000 euroa.

lohja.fi

PL71, 08101 Lohja
Karstuntie 4, 08100 Lohja

Vaihde 019 3690
Asiakaspalvelu 019 369 300

4 (10)

Mikäli bruttovuositulo on 14 000 euroa tai sitä pienempi hyväksyttävä, vähennys on 330
euroa/vuosi. Vähennys jaetaan 12 kuukaudelle.
Ulosotot huomioidaan vähennyksenä silloin, kun ulosmittaus otetaan suoraan tuloista.
Jäljelle jäävä bruttoeläke ulosmittauksen jälkeen huomioidaan tulona hoitomaksua
määrättäessä.
Asiakkailta pyydetään maksun määrittämistä varten erillinen tuloselvitys sotainvalideja ja –
veteraaneja lukuun ottamatta.

2.5 Pitkäaikaisen asumispalvelun tukipalvelut ja asumispalveluun
liittyvien palveluiden maksut ja vuokra
Kunta saa periä asiakkaalta kohtuullisen maksun asiakassuunnitelmaan sisältyvistä
tukipalveluina järjestettävistä tai asumispalveluun (tavalliseen palveluasumiseen) liittyvistä
ateria-, vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- ja turvapalveluista, osallisuutta ja sosiaalista
kanssakäymistä edistävistä palveluista sekä muista vastaavista asumista tukevista
palveluista.
Pitkäaikaisen asumispalvelun (tavallisen palveluasumisen) asiakkaalta perittävät maksut
palvelumaksun (hoiva ja huolenpito) lisäksi ovat ateriat, tukipalvelut ja vuokra.
Ateriapaketti

430,00 €/kk

Tukipalvelut (sisältää siivouksen ja vaatehuollon)

63,50 €/kk

Turva-auttajakäynti (tavallinen palveluasuminen)

15,00 €/käynti

Pitkäaikaista asumispalvelua tarjoavien hoivakotien vuokrat
•

Kaisankallio

448,00 €/kk
sis.turvapuhelin

•

Tupala

459,30 €/kk

•

Petäjäkoti

16,50 €/ m²/kk
sähkö 32
€/kk/huone
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2.6 Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuun
Kotona annettavan palvelun ja pitkäaikaisen asumispalvelun maksu peritään käyttäjästä
johtuvan tilapäisen keskeytyksen ajalta. Jos palvelu kuitenkin keskeytyy yli viideksi
perättäiseksi päiväksi, ei maksua peritä viittä päivää ylittävältä ajalta. Jos palvelu keskeytyy
kunnasta johtuvasta syystä tai siksi, että asiakas on laitoshoidossa, maksua ei peritä
myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden,
maksua ei peritä lainkaan.

2.7 Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen
Palvelusta perittävä maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön
toimeentuloedellytykset, elatusvelvollisuus tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen
siihen on syytä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992).
Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta
annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden.

5 Sosiaalihuoltolain nojalla myönnetyn pitkäaikaisen
tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja
pitkäaikaisen laitoshoidon maksu
5.1 Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksun
määräytyminen
Kunta saa periä asiakkaalta pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta
kuukausimaksun, kun palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu
on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta.
Maksu saa olla enintään 85 % asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulain
mukaiset vähennykset.
Jos asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa
tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy
puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään
42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty
asiakasmaksulain mukaiset vähennykset. Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on
pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, maksu on 85% asiakkaan
kuukausituloista.
Kunnan on maksua määrätessään huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen
käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen
perhehoidon asiakkaalle vähintään 167 euroa kuukaudessa ja pitkäaikaisen laitoshoidon
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asiakkaalle 112 euroa kuukaudessa. Edellä säädetty euromäärä tarkistetaan joka toinen
vuosi työntekijän eläkelain (395/2006) 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin muutoksen
mukaisesti.
Tehostettuun palveluasumiseen liittyvistä palveluista ei saa periä erillistä maksua
tukipalveluista (ateriapalvelu ja siivous-ja vaatehuolto) vaan ne sisältyvät asiakkaan
palvelumaksuun.

5.2 Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen maksun perusteena
olevat tulot
Maksua määrättäessä kuukausituloina otetaan huomioon asiakkaan jatkuvat tai vuosittain
toistuvasti saadut tulot ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen tulonhankkimisesta
aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä ja verosta vapaat tulot.
Jos asiakkaan maksu määräytyy asiakkaan ja tämän puolison yhteenlaskettujen
kuukausitulojen perusteella, kuukausitulona otetaan lisäksi huomioon puolison vastaavat
tulot.
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain (1535/1992) 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita
sosiaalietuuksia lukuun ottamatta vammaistukea (alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen)
ja eläkettä saavan hoitotukea. Opintoraha ja aikuiskoulutustuki otetaan huomioon tuloina.
Lasten kotihoidon tuki otetaan huomioon tulona.
Eläkettä saavan hoitotuen osana maksettavaa veteraanilisää ja ylimääräistä rintamalisää ei
oteta tulona huomioon. Tulona ei oteta huomioon myöskään lapsen elatuksesta annetun
lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua.
Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat ja tunnustuspalkinto otetaan tuloina
huomioon siltä osin kuin ne säädetään veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 §:n 2
momentissa.
Tuloksi lasketaan myös omaisuudesta saatavat tulot kuten vuokra- ja osinkotulot.
Osinkotulot huomioidaan asiakasmaksua määrättäessä, mikäli ne kuukaudessa ylittävät 30
euroa/netto. Laskennallista metsätuloa ei huomioida tulona.
Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon
viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo.
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5.3 Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa
palveluasumisessa
Ennen maksun määräämistä asiakkaan kuukausituloista on vähennettävä:
1) hänen suoritettavakseen vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista
perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset;
2) avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu
pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana;
3) kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka
hänen on suoritettava rahana;
4) tuomioistuimen tai holhousviranomaisen hänelle määräämän edunvalvojan palkkion
perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta annetun lain (442/1999)
44 §:n 5 momentin nojalla sekä edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) 22
§:ssä tarkoitettu valtuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan
palkkion perusmaksun suuruisena. Vähennyksenä hyväksytään kuittia vastaan
korkeintaan 450 euroa/vuosi. Mikäli bruttovuositulo on 14 000 euroa tai sitä pienempi
hyväksyttävä vähennys on korkeintaan 330 euroa. Vähennys jaetaan 12 kuukaudelle.
Edellä mainituista poiketen elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan
aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen
pitkäaikaisen perhehoidon, pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tai pitkäaikaisen
laitoshoidon alkamista.
Sen lisäksi mitä edellä on mainittu, tuloista vähennetään ennen pitkäaikaiseen
asumispalveluun siirtymistä asiakkaan todellisia asumismenoja enintään seuraavasti:
•

omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden
kuukauden ajalta (huomioidaan asiakkaan osuus esimerkiksi kiinteistövero ja
kohtuulliset lämmityskulut, asunto-osakkeen hoitovastike, pakollinen kotivakuutus)

•

vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja
kohtuulliset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä
tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta (muina välttämättöminä kustannuksina
huomioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus)

•

asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä
tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja
kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta (muina välttämättöminä kustannuksina
huomioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus)
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5.4 Tuloista tehtävät erityiset vähennykset pitkäaikaisessa
tehostetussa palveluasumisessa
Kunnan on pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta perittävän maksun suuruudesta
päättäessään vähennettävä maksun perusteena olevista tuloista kohtuulliset asumismenot,
joita pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta aiheutuu. Asumismenoista
vähennetään valtion varoista maksettava asumistuki.
Kunnan on lisäksi pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksun suuruudesta
päättäessään vähennettävä maksun perusteena olevista tuloista terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetun terveydenhuollon
ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden
kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu saamaan korvausta sairausvakuutuslain nojalla.
Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa antaman selvityksen
perusteella maksun määräämisen perusteena olevista tuloista asiakkaalle aiheutuvien
lääkekustannusten mukaan, kuitenkin enintään sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä
tarkoitetun vuosiomavastuun suuruisena (vuonna 2022 vuosiomavastuu on 592,16 euroa).
Asiakkaan ei tarvitse toimittaa tositteita näistä lääkekustannuksista, vaan hänelle
tehdään automaattisesti lääkevähennys, joka vastaa kuukausitasolla Kelakorvattavien lääkkeiden vuosiomavastuuta eli lääkekattoa. Vuonna 2022 tämä
tarkoittaa 49,35 euron (592,16 €/12) kuukausittaista lääkevähennystä.
Muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten
ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen
edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon
ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi ja niistä on esittää
tositteet.

5.5 Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuun
Kunta saa periä pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja
pitkäaikaisen laitoshoidon maksun, vaikka palvelu keskeytyisi tilapäisesti asiakkaasta
johtuvasta syystä. Jos palvelu kuitenkin keskeytyy yli viideksi perättäiseksi päiväksi,
maksua ei peritä viittä päivää ylittävältä ajalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuvasta
syystä tai siksi, että asiakas on laitoshoidossa, maksua ei peritä myöskään mainitun viiden
päivän ajalta. Jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan.
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5.6 Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta perittävä
vuokra Lohjan kaupungin yksiköissä
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkaalta peritään palvelumaksun lisäksi
vuokra seuraavasti:
PITKÄAIKAISTA TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA TARJOAVIEN
HOIVAKOTIEN VUOKRAT
•

Pentinkulma
(Akseli-, Elina-, Helmi- ja Hermannikoti)

437,50 €/kk

•

Kotola

459,30 €/kk

•

Palvelukeskus Iltarusko
•

1 hengen huone

460,53 €/kk

•

2 hengen huone

739,70 €/kk

•

Kultakodit, Kultakartano ja Niilonpirtti

12,50 €/m²/kk

•

Petäjäkodin Tuomenkukka

585,25 €/kk

Vuokra peritään koko kuukaudelta. Vuokra peritään siihen asti, kunnes asunto on
tyhjennetty. Kahden hengen asunnon tarpeen poistuessa vuokranantaja (Lohjan kaupunki)
tarjoaa ko. asuntoon jääneelle pienempää asuntoa asumispalveluyksiköistä. Jos asukas
hyväksyy tarjotun pienemmän asunnon, niin hän maksaa kahden hengen asunnosta
voimassa olevan päätöksensä mukaista vuokraa siihen saakka, kunnes hän pääsee
tarjottuun pienempään asuntoon. Mikäli asukas ei hyväksy tarjottua asuntoa, hän maksaa
koko kahden hengen asunnon vuokran. Tällöin vuokranantajan irtisanoessa
vuokrasopimuksen, irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos huoneiston vuokrasuhde on
välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, muussa
tapauksessa kolme kuukautta.
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6 Lyhytaikaisen palveluasumisen maksu
Palveluasuminen voi olla myös jaksohoitoa tai osavuorokausihoitoa. Lohjalla jaksohoitoa
järjestetään lyhytaikaisena tavallisena tai tehostettuna palveluasumisena.

6.1 Lyhytaikaisen palveluasuminen (tavallisena tai tehostettuna)
asumispalveluna
Lyhytaikainen (tavallinen tai tehostettu) asumispalvelu sisältää hoidon ja
huolenpidon, asumisen sekä ateriat. Ei sisällä henkilökohtaisia lääkkeitä
eikä kuljetusta

44,00 €/pvä

Osavuorokausihoito palveluasumisyksikössä (sisältää perus-ja
sairaanhoidon sekä ko. vuorokauden aikaan järjestetyt ateriat. Ei sisällä
henkilökohtaisia lääkkeitä eikä kuljetusta.

22,00 €/ pvä

Lakisääteisen omaishoitajan vapaan aikaisen omaishoitajan työtä
korvaavan asumispalvelun asiakasmaksu (sisältää hoivan ja huolenpidon,
asumisen sekä ateriat, ei sisällä henkilökohtaisia lääkkeitä eikä kuljetusta).

11,60 €/vrk
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