KEMIN KAUPUNKI / IKÄIHMISTEN PALVELUT
Syväkankaan palvelutalo, Toijärventie 19, 94700 Kemi
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kotihoidon palvelujohtaja puh. 040 7739 572 arkisin 8-11
Syväkankaan palvelutalon hoitajat ma-su klo 6:45-21:30
p. 040 18 23 168
KAUPUNGIN PERIMÄT MAKSUT 2019
Omissa asunnoissa asuvat:
Ateriamaksu/ Kemin kaupunki
- sisältää aamupalan, klo 11 ruoan,

10,25 e /pv

klo 16 keitto/puuroruoan ilman leipiä
tms. (ilta- yms. välipalat hankitaan itse)

Tukipalvelumaksu /
Pyykkimaksu 1
22 e/kk, mikäli pyykkiä vain 1 x vko
= n. 4 – 5 koneellista
Tukipalvelumaksu /
Pyykkimaksu 2
45,50 e/kk mikäli pyykkiä pestään
talon pesulassa enemmän kuin yllä

22 e / kk
tai
39 e / kk

Talolla keitetään asukkaille aamupuuro, joka
jaetaan asuntoihin. LPKS Ravintokeskus
Merestä tulee klo 11 lounas ruokasaliin
(arkisin), talolla tehdään klo 16 ns.
kevytruoka (keitto tai puuro, johon asukkailla
itsellään on leivät yms. lisät), joka tuodaan
koteihin.
Tukipalvelumaksu sisältää normaalit
päivittäiset pesu- ja puhdistusaineet,
roskapussit sekä päivittäisvaatteiden ja
liinavaatepyykin pesun.
Talolla on pesutupa, pestävän pyykin
määrä vaikuttaa maksuun.
Ei sisälly mattojen ja isojen tekstiilien pesut.

Soluasunnossa asuvat: (a' 4 asukasta/solu)
Ateriapäivämaksu
Tukipalvelumaksu
- mikäli pyykkiä pestään kerran
viikossa 1-2 koneellista, maksu on
64,50 e/kk

Sisältää päivän normaalit ateriat ja
14,15 e/vrk aamupalan sekä väli-/iltapalan

- mikäli pyykkiä pestään runsaasti,
/ kastelevat, maksu on suurempi

Sisältää päivittäiset pesu- ja
64,50e/kk puhdistusaineet, paperit, tiskiharjat ja
roskapussit
tai
sekä normaalin päivittäis- ja
liinavaatepyykin / pyyhkeiden pesun.
73,50e/kk

Hoitomaksu
Bruttotulon tulorajan 576 e/kk
ylittävältä osalta peritään palvelun
määrän mukaan hoitomaksua

Hoitomaksu yksin asuvan hlön osalta:
21-35t/kk= 20%
36-50 t/kk = 27%
yli 50t/kk = 35%

YKSITYISET PALVELUT
Vuokrasopimus + takuuvuokra

Arenna Oy Kemi, Kauppakatu 5 A, 2-krs,
puh. 010 228 8070

Sähkösopimus

Kemin Energia

Turvapuhelin
Asunnon siivous

n. 27e/kk

Turvapuhelinpalvelu:
turvapuhelin+gsm-liittymä
Soluasuntoihin siivous tilataan yksityiseltä / tai
omainen voi siivota. Yhteisten tilojen osalta
siivouksen hoitaa yksityinen, siivouslasku
jaetaan asukkaiden kesken (1/4 – osa )

