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Valmistelija
Esittelijä

Vanhustyön päällikkö Camilla Bergman-Kärpijoki, puh. 050 596 2614
Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Vanhustenhuollon maksuja on jo pitkään pitänyt tarkistaa, jotta ne vastaisivat
nykyistä palvelutasoa ja kustannuksia ja olisivat oikeudenmukaiset asiakkaille.
Kotihoidon maksut on viimeksi tarkistettu ja hyväksytty Paraisten kaupungin
sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.12.2017 §:ssä 107. Kotihoidon maksu on
tämän päätöksen perusteella peritty viikoittaisten käyntipäivien mukaan. Tämä
on tarkoittanut sitä, että maksu on ollut kohtuuttoman suuri esimerkiksi niille
asiakkaille, joiden luo on tehty päivittäin vain lyhyt käynti ja jotka ovat siis
maksaneet saman maksun kuin asiakkaat, joiden luona on käyty esimerkiksi neljä
kertaa päivässä. Maksujärjestelmää on tämän vuoksi muutettava. Useimmat
kunnat ovat jo aikaisemmin siirtyneet tuntiperusteiseen maksujärjestelmään,
jossa kotihoidon maksu peritään ajasta, jolloin asiakas saa palvelua. Tämä
maksujärjestelmä on oikeudenmukaisempi ja linjassa tuotettavan palvelun
kanssa. Muutos ei merkitse suurta muutosta kaupungin tuloihin. Kotihoitoa
varten on laadittu uusi tuntiperusteinen maksujärjestelmä. Katso liite.
Kotihoidon maksujen lisäksi on tarkistettu myös tukipalvelujen maksuja. Sosiaalija terveyslautakunta tarkisti ne edellisen kerran 20.11.2014 §:ssä 125. Maksuja
pitää korottaa hieman. Palvelujen tuottamisesta on tullut kalliimpaa, ja myös
palvelulle asetettavat vaatimukset ovat nousseet. Esimerkiksi saunapalvelua
saavien asiakkaiden avun tarve on nykyään suurempi ja vaatepalvelun hakemat
vaatteet vaativat yhä useammin esipesua.
Turvapalvelun henkilöstö on tähän saakka käynyt kaupassa Koivukodon
asiakkaiden puolesta, ja kotihoidossa on ollut osa-aikainen työntekijä, joka on
hoitanut kotihoidon asiakkaiden ostokset. Aika ei riitä kauppapalveluun. Kaupassa
käynnit eivät myöskään ole tarkoituksenmukaisia etenkään turvapalvelussa,
koska hälytys voi tulla milloin tahansa, mikä tarkoittaa sitä, että
turvapalveluhenkilöstön on silloin keskeytettävä ostosreissu ja mentävä
kotikäynnille. Jotta resursseja käytettäisiin oikein ja siellä missä niitä tarvitaan,
kauppapalvelu ehdotetaan ulkoistettavan yksityiselle palveluntuottajalle. Katso
tarkempi kuvaus liitteestä.
Tehostetusta palveluasumisesta peritään tuloihin sidottu hoitomaksu samojen
periaatteiden mukaan kuin säännöllisestä kotihoidosta. Tämä tarkoittaa sitä, että
tehostetun palveluasumisen hoitomaksu on 35 % bruttotulorajan (588 euroa)
ylittävistä bruttotuloista. Hoitomaksun lisäksi tehostetusta palveluasumisesta

peritään vuokra, ateriamaksu ja mahdolliset tukipalvelumaksut. Hoitomaksu ei
siis ole muuttunut, mutta bruttotuloraja on noussut 573 eurosta 588 euroon.
Paraisten kaupunki ei tällä hetkellä peri perusmaksua tehostetusta
palveluasumisesta.
Peruspalveluihin
sisältyy
maksuton
vaatehuolto,
hälytysranneke ja huoneen siivous kerran kuussa.
Kotihoidon ment-tiimi ja kotiuttamistiimi ovat uusia kotihoidon toiminnan
muotoja. Kummankin tiimin ensimmäinen arviointikäynti on maksuton.
Ment-tiimin palveluista peritään sama maksu kuin kotihoidosta, mutta
psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottotoiminta on sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun lain (1992/734, § 4) mukaisesti maksutonta.
Kotiuttamistiimi voi tarjota kuntouttavaa kotihoitoa korkeintaan kahden viikon
ajan. Tältä ajalta peritään 12 euron maksu hoitopäivää kohti.
Liite

6 Vanhuspalvelun maksut: kotihoito, palveluasuminen ja tukipalvelut

Ehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy oheisen liitteen mukaiset
vanhustenhuollon päivitetyt kriteerit ja maksut niin, että ne astuvat voimaan
1.4.2020 alkaen.

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa asian lisäselvitystä varten.
__________________

Tiedoksianto

Camilla Bergman-Kärpijoki, Suvi Simelius-Nieminen, Susanne Björklöf

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.03.2020 § 26
Valmistelija
Esittelijä

Vanhustyön päällikkö Camilla Bergman-Kärpijoki, puh. 050 596 2614
Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Sosiaali- ja terveyslautakunta palautti vanhustenhuollon kriteerien ja maksujen
päivittämistä koskevan asian 13.2.2020 §:ssä 8. Asian liitettä on päivitetty ja se on
saatavilla sekä ruotsiksi että suomeksi. Keskeiset muutokset esitellään
kokouksessa.

Liite

8 Vanhuspalvelun maksut: kotihoito, palveluasuminen ja tukipalvelut

Ehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vanhustenhuollon päivitetyt kriteerit ja
maksut, lukuun ottamatta turva- ja kauppapalvelun maksua, joka palautetaan.
Oheisen liitteen mukaiset päivitetyt kriteerit ja maksut astuvat voimaan 1.5.2020
alkaen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
__________________

Tiedoksianto

C. Bergman-Kärpijoki, S. Simelius-Nieminen, S. Björklöf

