
Onko sinulle maksuja koskevia kysymyksiä? 
Maksukäsittelijä (Avgiftshandläggare) puh. 0522 – 69 60 00 

Käyntiosoite: Kilbäcksgatan 32, Uddevalla 

Postiosoite: Socialtjänsten, Avgiftshandläggare, 451 81 Uddevalla 

 

Tietoa löytyy myös os. www.uddevalla.se 

 

 

Haluatko antaa palautetta? 
Onko sinulle toimintaamme koskevaa palautetta? Kerro se meille. 

Haluamme kuulla ajatuksesi, ideasi ja mielipiteesi. Sen avulla voimme 

parantaa toimintaamme.  

Voit myös käyttää lomaketta ”Säg vad du tycker”, joka löytyy 

toimipaikoistamme ja kunnan kotisivuilta  

www.uddevalla.se. 
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Maksut  
Voimassa 1. tammikuuta 2016 lähtien 

 

Kotipalvelu ja asumistuki 

Erityisasunnot ja SoL -lain mukaiset 

erityispalveluasunnot 

Turvahälytin 

Kotisairaanhoito 
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Maksut 
Maksut koskevat sekä kotipalveluja että asumisen tukemista ja 

vanhusten erityisasumista sekä toimintarajoitteisten erityispalvelu-

asuntoja. Erityisasunnoilla ja erityispalveluasunnoilla tarkoitetaan tässä 

vanhustenasuntoja, ryhmäasuntoja tai sosiaalipalvelulain mukaisia 

palveluasuntoja.  

 

Hoitomaksut 
Sosiaalilain mukaan avustuksena myönnetystä palveluista ja/tai avusta ja 

hoivasta peritään hoitomaksu. 

 

Hoitomaksun suuruus riippuu asianomaisen tuloista ja hoidontarpeesta, 

ja maksujen suuruus perustuu yksilökohtaiseen laskelmaan. 

Hoitomaksun laskeminen on kuvattu esitteessä ”Maksujen 

laskuperusteet”.  

Hoitomaksujen määrissä on katto: 

Kotihoito ja asumisen tuki                                   1772 kr / kuukausi 

Erityisasuminen  ja erityispalveluasuminen        1772 kr / kuukausi 

---------------------------------------------------------------------------------------

- 

Ruokamaksu 
Jos asut erityisasumisyksikössä tai erityispalveluasunnossa maksat aina 

kokonaismaksun ruoasta. Joissakin yksiköissä voi esiintyä poikkeuksia. 

 

Kokonaismaksu                                                  3137 kr / kuukausi 

Aamupala                                                             627 kr / kuukausi 

Lounas                                                                1569 kr  / kuukausi 

Iltaruoka                                                               941 kr / kuukausi 

   

Tarveperustainen ruoka 
Omassa asunnossa asuvalle voidaan myöntää ruoka kotiinkuljetettuna, 

nk. ruokakuljetus. Kuljetuksesta ei peritä maksua. 

Ruokakuljetus                                                      52 kr / annos  

 
Joissakin hoitoyksiköissä on mahdollista osaa lounas. 

Lounas – yksittäinen ateria                                   57 kr / annos 

Lounaskupongit 10 kpl                                         550 kr / 10 annosta 

 

 

Turvahälytinmaksu 

  Vierashinta 
Joissakin asumisyksiköissä voidaan ostaa lounasta vierashintaa. 

Lounashintaan sisältyy voi, leipä, juoma ja kahvi.  

Lounas – yksittäinen ateria                               70 kr / annos 

Lounaskupongit 10 kpl                                      670 kr / 10 annosta                 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Turvahälytin 
Henkilön maksaessa hoitomaksua, maksu hälyttimestä on laskettu 

mukaan osaksi hoitomaksua. Tämä osuus ei kuitenkaan saa nousta yli 

205 kr. 

Turvahälytin (korkeintaan)                               205 kr / kuukausi 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Lyhytaikaispaikka ja vaihtohoito 
Lyhytaikaispaikasta ja vaihtohoidosta maksetaan hoito- ja ruokamaksu 

oleskelun pituuden mukaan. 

Hoitomaksu (korkeintaan)                                59 kr / vuorokausi   

Ruokamaksu (korkeintaan)                              105 kr / vuorokausi 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Kotisairaanhoito 
Maksu (korkeintaan)                                             300 kr / vuorokausi 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Vuokra 
Asuessasi hoito- tai hoivayksikössä tai erityisen palvelujen asunnossa 

maksat vuokraa jota peritään vuokralainsäädännön mukaan ja se 

maksetaan sosiaalihuollolle tai ulkopuoliselle isännöitsijälle.   

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Päivätoiminta 
Päivätoiminnasta joka on suunnattu dementiaa sairastaville henkilöille ei 

peritä erillistä maksua, ainoastaan ruosta peritään maksu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


