
Palvelukoti Tannan asiakasmaksut 

1) Hoiva- ja palvelumaksu 
-asiakkaan bruttotulojen 528 euron ylittävältä osalta peritään palvelumaksua 42 % 
Palvelumaksun alentamisessa sovelletaan seuraavia harkintaperusteita: 

- Talletukset ja muut käytettävissä olevat varat ja helposti realisoitavissa olevat talletukset otetaan 
harkittaessa huomioon, jos ne ylittävät 4 000 euroa. Palvelumaksua voidaan alentaa ainoastaan, 
mikäli asiakkaan käytettävissä olevat varat ja talletukset ovat yhteensä alle 4 000 euroa. 

- Palvelumaksua alennetaan tilanteessa, jossa palvelun käyttäjä joutuisi muutoin hakemaan 
toimeentulotukea. Alennuksen tarvetta harkittaessa perusteena käytetään 
toimeentulotukilaskelmaa. Maksunalennusta haetaan kirjallisesti ja siihen liitetään tositteet 
asumis- ja terveydenhuoltomenoista sekä mm. pankkitilien saldotiedot ja tiedot muusta 
varallisuudesta. 

- Keskimääräiset lääkekulut maksukaton huomioimisen jälkeen ja muut ennakoitavissa olevat 
sairauskulut hyväksytään harkinnassa palvelumaksua alentaviksi menoiksi. 

- Entisen asunnon välttämättömät kustannukset hyväksytään yksin asuvalla henkilöllä maksua 
alentaviksi menoiksi enintään neljän kuukauden ajan palveluasumisen alkamisesta. Puolisoilla 
hyväksytään asumiskulut toistaiseksi puolisoiden välisen elatusvelvollisuuden perusteella, niin ettei 
puolisolle synny toimeentulotuen tarvetta. Kuluiksi hyväksytään mm. yhtiövastike, lämmityskulut, 
sähkö-, vesi- ja jätemaksut, kotivakuutus ja kohtuulliset kiinteistönhoitokustannukset 

- Hallintosäännön mukainen asiakasmaksuista päättävä viranhaltija voi alentaa maksua. 
Maksuun kuuluu: 
- ympärivuorokautinen valvonta 
- asuinhuoneen säännöllinen siivous 
- päivittäisissä toiminnoissa tarvittava apu lukuun ottamatta erillistä viranomaisasioinnissa saattamista 
- perusterveydenhoito kuten lääkityksestä huolehtiminen annosjakelun aiheuttamia kuluja lukuun 
ottamatta, ihon ja erityistoimintojen hoito ja haavojen hoitaminen 
- pitkäaikaissairauksiin kuuluvien muiden toimenpiteiden huolehtiminen kuten insuliinipistokset ja 
verenpainemittaukset 
-terveydentilan seuranta 
 
2) Ateriamaksu 
- maksu €/vuorokausi (sisältää päivän kaikki ateriat)  14,00 
- kuukausipakettina (päivien lukumäärän mukaan (esim. 31 x 14,00 €/pv=434,00 €/kk) 
- maksua ei peritä asiakkaan poissa ollessa 
 
3) Pientarvikemaksu 
-maksu €/kk     20,50 
-maksu sisältää siivous- ja puhdistusaineet, WC- ja 
käsipaperit, muut asiakkaan tarvitsemat suojavälineet 
 
4) Tilapäishoidon maksu €/vrk   29,00 

5) Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana annetun  11,50 
hoidon maksu sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n mukaisesti 

6) Päivä- ja yöhoidon maksu €/ vrk   14,50 

7) Saattajapalvelu €/ alkava tunti   15,00 

 

Asikkaan itsensä järjestettäviin asioihin kuuluu oman asunnon peruskalustus ja liinavaatteiden ja 
henkilökohtaisten vaatteiden huolto.  
 


