Mannakodit
Hinnasto palveluasumisen palveluseteliasiakkaille v. 2021
Hinnasto on voimassa toistaiseksi

Palveluasumisen asukkailla on mahdollisuus hakea asumiskustannuksiin Kela:n asumistukea sekä eläkkeen saajan
hoitotukea. Opastamme ja avustamme tukien hakemisessa.
Kotihoitomaksuun on mahdollisuus hakea kotihoidon palveluseteliä ja ateriakustannuksiin ateriapalveluseteliä.
Täytämme palvelusetelituottajan hyväksymiskriteerit

Mannanniitty Heinolantie 506 A
Mannanrinne Heinolantie 508
Palveluasumisen vuokrat / kk
595 €: Mannanniitty yläkerta ja Mannanrinne 1. ja 2. kerroksen käytäväasunnot
620 €: Mannanniitty alakerta ja Mannanrinne päätyhuoneistot

Sähkö
Vesi

15€ / kk sis. vuokraan
15€ / kk sis. vuokraan

Palveluhinnasto
Kotihoitomaksu 44 € / tunti.
Hoitokäynnit mahdollisen palvelusetelin tai ostetun ajan mukaisesti. Minimiveloitus 15 min. Kotihoitomaksuun on
mahdollista hakea palveluseteliä.
Erillisen sopimuksen mukaisesti
Peruspalvelupaketti
•

Peruspalvelupaketti (sis. pesuaineet, talon shampoo ja saippua, wc- ja käsipyyhepaperit, roskapussit)
10 € / kk. Kaikkien palveluasumisen asukkaiden tulee ottaa peruspalvelupaketti.

Pyykkipalvelu
•

Pyykkipalvelu 15 € / kk. Kaikkien palveluasumisen asukkaiden tulee ottaa pyykkipalvelu.
Palvelu sisältää henkilökohtaisten vaatteiden pesun 2 koneellista / kk ja liinavaatteiden (pussilakana,
tyynyliina, lakana, käsi- ja kylpypyyhe) vaihdon ja pesun 1 x / kk.
Ylimääräiset vaatteiden pesut ja liinavaatteiden vaihto ja pesu 5 € / kerta.
Pyykkipalvelu ei sisällä tyynyn, peiton, päiväpeiton pesua tai vaatteiden erikoispesua.

•

Liinavaatepaketti palveluntuottajalta (peitto, tyyny, pussilakana, aluslakana, tyynyliina, kylpy- ja
käsipyyhe) 20 € / kk

Ateriapalvelu
•

Ateriapaketti (sis. aamupala, lounas, päivällinen, päiväkahvi, iltapala) 15 € / päivä
Ateriapalvelupaketti veloitetaan toteutuneiden läsnäolopäivien mukaan

Siivous
•
•
•

•
•
•

Manna ry huolehtii 1 x kuukaudessa asunnon siivouksesta sekä wc:n pesusta ja roskien viennistä
kerran viikossa
Asunnon ylläpitosiivouksen suorittaa asukas ja /tai omainen tai yksityisesti ostettu palveluntuottaja
Portatiivin / WC-tuolin / alusastian tyhjennys – ja pesu sekä WC:n yleissiisteydestä palveluntuottaja
huolehtii kotihoitokäyntien yhteydessä
Useammin kuin kerran kuukaudessa tehdyt huoneiden siivoukset 33 € /h
Ikkunanpesu, perussiivous, omassa huoneessa / huoneistossa olevien jääkaappien / pakastimien
tms. sulatus ja puhdistus 33 € / h
Erityistilannesiivoukset 50 € / h

Asiointi
•
•
•
•

Kauppa-asioinnit kauppapäivinä 10 € / käynti
Saattopalvelu esim. lääkäriin, laboratorioon jne. 33 € / h (käynnit Mannan autolla km- veloitus 0,60 €
/ km)
Asiointipalvelu (esim. pankkiasioiden hoitaminen, kauppa-asiointi muulloin kuin kauppapäivänä)
33 € /h + km -veloitus 0,60 € / km
Toimistomaksu (esim. tositteiden käsittely) 10 €

Ulkoilu ja toimintatuokiot
• Ulkoiluavustus 33 € / h / henkilö
• Mannan omiin toimintatuokioihin osallistuminen on maksutonta (mahd. materiaalimaksu)
• Ulkopuoliset toimijat voivat periä osallistumismaksuja / sisäänpääsymaksuja

Muut Manna ry:n palvelut
• Kiinteistönhoitajan palvelut (esim. taulun / seinävaatteen ripustaminen jne.) 33 € / h
• Tietotekniikkatuki 33 € / h
• Laboratorionäytteen otto ja vienti 44 € / tunti (itsemaksavat asiakkaat)
Lisäpalvelut
•
•
•
•

puhelin- ja postimaksut voimassa olevan hinnaston mukaan
taksin tilaaminen talon puhelimella soitettaessa 3 € / puhelu
kahvila- ja kioskiostokset voimassa olevan hinnaston mukaan
ulkopuolisten palveluntuottajien (kiinteistönhoitaja, hieroja, jalkahoitaja, fysioterapeutti, kampaaja
jne.) veloittavat palvelusta oman voimassa olevan hinnaston mukaan

Palveluun ei sisälly:
asunnon vuokra, lääkkeet, henkilökohtainen ulkoiluavustus, asiointien saattoapu, turvakäynnit klo 22 -07,
henkilökohtaiset erikoispesuaineet ja hygieniatarvikkeet (esim. shampoot, saippuat, hygieniasuojat,
pesulaput- ja voiteet ym.), apuvälineet, ylläpitosiivous, vuodevaatteiden ja pyyheliinojen pesu ja vaihto tai
kauppa-asiointi useammin kuin palveluhinnastossa on mainittu, erityishuonekalut, erityispatja tms.,
huoneen muuttosiivoukset, ikkunanpesut, perussiivoukset tai erityistilannesiivoukset, asukkaan tavaroiden,
vaatteiden ja sisustustekstiilien säilytys silloin kun ne eivät mahdu omaan huoneeseen turvallisuutta ja
esteettömyyttä vaarantamatta, matkakustannukset esim. retkille, talon ulkopuolella oleviin tapahtumiin,
asiointikäynteihin, sisäänpääsymaksut jne., mahdolliset materiaalimaksut virkistystoiminnassa.

Asukashuoneiden varustus: sänky, patja ja vaatekaappi
Mikäli asukas haluaa tuoda omaan huoneeseen television, hänen tulee hankkia sisäantenni omalla kustannuksella
Mannanniityn ja Mannanrinteen asuntoihin. Oleskelutilassa on tv yhteiskäytössä.
Asukas voi tuoda mukanaan omia huonekaluja, tauluja jne. Huonekaluja voi olla vain sellainen määrä, etteivät ne
aiheuta esteitä turvallisuudelle, esteettömälle liikkumiselle ja puhtaanapidolle. Osassa huoneista on yhteiset wc- ja
suihkutilat.
Asukkaiden käytössä on lisäksi yhteiset ruokailu-, oleskelu- ja saunatilat
Omatoimiseen asiointiin on mahdollista tilata Nestori palveluliikennetaksi
Taksi noutaa tilauksesta Mannakodilta asiakkaita tiistaisin ja perjantaisin liikekeskukseen sekä keskiviikkoisin
Lahteen ja kauppakeskus Karismaan
•
•
•
•

Aikuinen 3,00 €/suunta liikekeskukseen
Lahteen ja Karismaan 4 € / suunta
Hinnat ovat sidoksissa matkahuollon hintamuutoksiin.
Vammaispalvelulain (vpl) ja sosiaalihuoltolain (shl) mukaisen kulkuoikeuden omaavat saavat käyttää
palveluliikennettä ns. korttiasiakkaina, jolloin heidän omavastuu on 1 €/suunta ja heiltä menee yksi
kuljetuspalvelumatka seurantakortista/suunta.

Lisätietoja palveluasumisesta arkisin klo 8-15 p. hoitotyönjohtaja 050 599 6667

