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Perusturvan asiakasmaksut 1.7.2021 lukien
Asiakasmaksujen perusteena ovat laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992)
sekä siihen tehdyt muutokset (1201/2020).

Vanhuspalvelut
Tilapäinen kotipalvelu / kotisairaanhoito
tilapäinen kotipalvelu 1 tunti tai vähemmän
tilapäinen kotipalvelu 1-3 tuntia
tilapäinen kotipalvelu yli 3 tuntia, enintään 8 tuntia
tilapäinen kotisairaanhoito, lääkärin kotikäynti
tilapäinen kotisairaanhoito, muu kotikäynti

12,00 €
22,70 €
45,30 €
18,90 €
12,00 €

Kuntouttava arviointijakso
Uudet kotihoidon asiakkaat tulevat kotihoidon piiriin kuntouttavan arviointijakson kautta.
Arviointijakson aikana selvitetään asiakkaan toimintakykyä ja palveluntarvetta, sekä tuetaan
asiakkaan kuntoutumista. Arviointijaksojen tarkoitus on lisätä ikääntyneiden hyvinvointia ja sen
kautta vähentää palvelutarvetta, tukea asiakkaan omia voimavaroja arjessa ja parantaa asiakkaan
toimintakykyä tai pysäyttää sen lasku. Jakson kesto on maksimissaan neljä viikkoa, sen jälkeen
asiakkaalle tehdään säännöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma tai asiakas pärjää ilman kotihoidon
palveluita.
Kuntouttava arviointijakso laskutetaan tilapäisenä kotihoitona enintään 12 euroa vuorokaudessa.
Kuntouttavan arviointijakson ajan etähoivan palvelut ovat maksuttomia.

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta
perittävä maksu (10 e §)
Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta
peritään kuukausimaksu, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän,
asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia.
Asiakasmaksu on maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista.
Tulorajat ovat seuraavat:
Perheen koko,
1
henkilömäärä
Tuloraja, euroa /kk
588

2

3

4

5

6

1 084

1 701

2 103

2 546

2 924
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Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla kustakin seuraavasta
henkilöstä.
Maksuprosentit ovat seuraavat:
Palvelutunnit
kuukaudessa

Maksuprosentti perheen koon mukaan

1
4 tuntia tai
vähemmän
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 tai enemmän

2

3

4

5

6 henkilöä
tai
enemmän

8,00

7,00

6,00

6,00

6,00

6,00

10,00
12,00
14,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
23,00
24,00
24,50
25,00
25,50
26,00
26,50
27,00
27,50
28,00
28,50
29,00
29,50
30,00
30,50
31,00
31,50
32,00
32,50
33,00
33,50
34,00
34,50
35,00

8,75
10,50
12,25
14,00
14,75
15,50
16,25
17,00
17,75
18,50
19,25
20,00
20,50
21,00
21,50
22,00
22,50
23,00
23,50
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

7,50
9,00
10,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00

7,50
9,00
10,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

7,50
9,00
10,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

7,50
9,00
10,50
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
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Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä saadaan käyttää
maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää.

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta
perittävän maksun perusteena olevat tulot (10 f §)
Kuukausitulona otetaan huomioon asiakkaan ja hänen puolisonsa jatkuvat tai vuosittain toistuvasti
saadut veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla
kustannuksilla vähennettynä sekä 10 i §:ssä tarkoitettu laskennallinen metsätulo. Tuloista on
tehtävä 10 g §:ssä säädetyt vähennykset.
Veronalaisina tuloina voidaan ottaa huomioon viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut
vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka Verohallinto
ennakkoperintälain (1118/1996) 6 §:n 1 momentin nojalla vuosittain antamissaan päätöksissä
ennakonpidätyksen ja ennakonkannon laskentaperusteista määrää.
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun
ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Eläkettä saavan hoitotuen osana
maksettavaa veteraanilisää ei oteta tulona huomioon.
Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat tai tunnustuspalkinto otetaan tulona huomioon
siltä osin kuin ne säädetään veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 §:n 2 momentissa.
Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden
keskimääräinen kuukausitulo.
Tuloista tehtävät vähennykset jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annettavassa palvelussa sekä
pitkäaikaisessa asumispalvelussa (10 g §)
Ennen maksun määräämistä kuukausitulosta vähennetään
1) asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan
johtuvat muut vastaavat kustannukset;
2) avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu
pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana;
3) kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen on
suoritettava rahana;
4) tuomioistuimen tai holhousviranomaisen asiakkaalle määräämän edunvalvojan palkkion
perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 44 §:n 5
momentin nojalla sekä edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) 22 §:ssä tarkoitettu
valtuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan palkkion perusmaksun
suuruisena.
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Ennen pitkäaikaiseen asumispalveluun siirtymistä asiakkaan tuloista lisäksi vähennetään
1) omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden
kuukauden ajalta;
2) vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut
asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen
irtisanomisajalta;
3) asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tarkoitettu
käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut kolmelta
kuukaudelta.
Tuloista tehtävien vähennysten huomioiminen edellyttää tositteiden esittämistä.
Tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut (10 h §)
Kotona asuvalta tai palveluasumisen asiakkaalta peritään maksut asiakassuunnitelmaan
sisältyvistä tukipalveluina järjestettävistä tai asumispalveluun liittyvistä ateria-, vaatehuolto,
peseytymis-, siivous- ja turvapalveluista, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävistä
palveluista sekä muista vastaavista asumista tukevista palveluista. Asiakassuunntelmalla
tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 39 §:ssä, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun
lain (812/2000) 7 §:ssä, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 4 a §:ssä,
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
annetun lain (980/2012) 16 §:ssä ja lastensuojelulain 30 §:ssä tarkoitettua asiakirjaa sekä muualla
laissa tarkoitettua vastaavaa asiakirjaa.

Tukipalvelumaksut






kotiin kuljetettu ateria
lounas päiväkeskuksessa
ateriapäivä
ateriapäivän osat
- aamupala
- lounas
- päivällinen
- kahvi
- iltapala

8,90 € / annos
6,30 € / annos
15,70 € / päivä




kylvetyspalvelu
harkinnan mukainen saunakuljetus





saunamaksu, kaupungin sauna
jälkikäsittelemätön pyykki
jälkikäsitelty pyykki

3,50 € / kerta
7,25 € / yhden suuntainen
matka
4,30 € / kerta
5,80 € / koneellinen
11,50 € / koneellinen

2,20 € / annos
6,30 € / annos
4,30 € / annos
1,00 € / annos
2,00 € / annos
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pyykkitupamaksu
turvalaitevuokra + valvontamaksu
turvalaitteen valvontamaksu

3,70 € / kone
28,00 € / kk
11,50 € / kk

(asiakkaan hankkima laite)



turvahälytyskäynti

28,00 € / käynti, max 3 krt/kk

(äkillinen hälytysluonteinen ennalta suunnittelematon käynti
asiakkaan luokse, hoitosuunnitelmaan sisältymätön)



päivätoiminta päiväkeskuksissa

24,30 € / päivä

(ei sis. kuljetusta, sis. kuntosali, ravinto, saunotus, hoito ja ohjelma)



päivätoiminta päiväkeskuksissa

30,00 € / päivä

(sis. kuljetus, kuntosali, ravinto, saunotus, hoito ja ohjelma)



muistikuntoutusryhmä ma klo 9.00 - 14.00

24,30 € / kerta

(sis. kuljetus, kuntosali, ravinto ja ohjelma)


muistikuntoutusryhmä ma klo 9.00-14.00

15,30 € / kerta

(sis. kuntosali, ravinto ja ohjelma)



harkinnan mukainen asiointikuljetus








perussiivous
lumityöt / auraus
nurmikon leikkuu
tilapäinen hoito (tehostetussa)palvelukodissa 36,00 € / vrk
osavuorokautinen hoito (tehostetussa)palvelukodissa
26,00 €
palveluasumisen tukipalvelumaksu
81,60 € / kk
(pyykkihuolto, viikkosiivous sekä aineet ja tarvikkeet)
pyykkihuollon tukipalvelumaksu (pito- ja liinavaatteet)
40,80 €/ kk
siivousapu tukipalvelumaksu (viikkosiivous) 40,80 €/ kk




23,70 € / yhden suuntainen
matka
44,00 € / tunti / työntekijä
81,60 € / tunti
61,20 € / tunti

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon
maksu (7 c §)
Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa ja pitkäaikaisessa
laitoshoidossa asiakkaalta peritään kuukausimaksua. Maksu on enintään 85 prosenttia asiakkaan
kuukausituloista, joista on tehty 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
Jos asiakas on välittömästi ennen em. palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai
avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen
yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu on enintään 42,5 prosenttia
puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty laissa määritellyt vähennykset. Jos
kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa
perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa kummallekin määritellään maksu omien
kuukausitulojen mukaan.
Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun
palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 164 euroa kuukaudessa ja
pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalle vähintään 110 euroa kuukaudessa.
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Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, pitkäaikaisesta perhehoidosta ja pitkäaikaisesta
laitoshoidosta perittävän maksun perusteena olevat tulot (10 b §)
Kuukausituloina otetaan huomioon asiakkaan jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut tulot
ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla
vähennettynä ja verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Jos maksu määräytyy
asiakkaan ja tämän puolison yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella, kuukausitulona
otetaan lisäksi huomioon puolison vastaavat tulot.
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain (1535/1992) 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita
sosiaalietuuksia lukuun ottamatta vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Eläkettä saavan
hoitotuen osana maksettavaa veteraanilisää ei oteta tulona huomioon. Tulona ei oteta huomioon
myöskään lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua.
Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat ja tunnustuspalkinto otetaan tuloina huomioon
siltä osin kuin ne säädetään veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 §:n 2 momentissa.
Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi
kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo
Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa
perhehoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa (10 c §)
1) asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan
johtuvat muut vastaavat kustannukset;
2) avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu
pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana;
3) kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen on
suoritettava rahana;
4) tuomioistuimen tai holhousviranomaisen hänelle määräämän edunvalvojan palkkion
perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 44 §:n 5
momentin nojalla sekä edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) 22 §:ssä tarkoitettu
valtuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan palkkion perusmaksun
suuruisena.
Edellä 1 kohdasta poiketen elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan
aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen pitkäaikaisen
perhehoidon, pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tai pitkäaikaisen laitoshoidon alkamista.
Lisäksi tuloista vähennetään asiakkaan todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen tehostettuun
palveluasumiseen, pitkäaikaiseen perhehoitoon tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon siirtymistä
seuraavasti:
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1) omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden
kuukauden ajalta;
2) vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut
asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen
irtisanomisajalta;
3) asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tarkoitettu
käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut kolmelta
kuukaudelta.
Tuloista tehtävien vähennysten huomioiminen edellyttää tositteiden esittämistä.
Tuloista tehtävät erityiset vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja
pitkäaikaisessa perhehoidossa (10 d §)
Kuukausituloista vähennetään kohtuulliset asumismenot, joita pitkäaikaisesta tehostetusta
palveluasumisesta aiheutuu. Asumismenoista vähennetään valtion varoista maksettava
asumistuki.
Lisäksi tuloista vähennetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994)
tarkoitetun terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, kliinisten
ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu saamaan
korvausta sairausvakuutuslain nojalla. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen
edustajansa antaman selvityksen perusteella maksun määräämisen perusteena olevista tuloista
asiakkaalle aiheutuvien lääkekustannusten mukaan, kuitenkin enintään sairausvakuutuslain 5
luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun suuruisena. Muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan
korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset
vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin lääkemääräyksen
tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi.
Em. koskee myös pitkäaikaisesta perhehoidosta perittävää maksua.
Tuloista tehtävien vähennysten huomioiminen edellyttää tositteiden esittämistä.

Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (L 6b § ja 6c §)
Niistä palveluista, joita kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalle hoidettavalle,
ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, peritään hoidettavalta 11,40
€ päivältä. Tämä maksu ei kerrytä maksukattoa.
Kotilomituksena järjestetystä lakisääteisenvapaan korvaavasta hoidosta peritään 12 tunnin
jaksoista asiakasmaksuna 11,40 €.
Lakisääteisen vapaan lisäksi järjestetystä virkistysvapaasta peritään 5,10 euroa tunnilta.
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Päivä- ja yöhoidon maksu (A 13 §)
Laitoshoidossa annetusta päivähoidosta tai yöhoidosta peritään 22,50 € vuorokaudessa.
Maksukatto (L 6a §)
Asiakasmaksujen enimmäismäärä (maksukatto) asiakkaalle on 683 euroa kalenterivuodessa.
Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle
maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Lyhytaikaista terveydenhuoltolain 67 §:n
1 momentissa tarkoitettua laitoshoitoa tai lyhytaikaista sosiaalihuoltolain 22 §:ssä tarkoitettua
laitospalvelua saavan 18 vuotta täyttäneen asiakkaan ylläpidosta saadaan kuitenkin periä
enintään 22,50 euroa vuorokaudelta, vaikka maksukatto olisi ylittynyt.
Palvelun käyttäjältä perittyjen maksujen yhteismäärää laskettaessa otetaan huomioon
kalenterivuoden aikana perityt maksut terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkärinpalvelusta,
yksilökohtaisesta fysioterapiasta, poliklinikkakäynnistä, päiväkirurgisesta hoidosta,
sarjahoidosta, yö- ja päivähoidosta, kuntoutushoidosta sekä lyhytaikaisesta sosiaali- ja
terveydenhuollon laitoshoidosta.
Vaikeavammaiset sotainvalidit ja rintamaveteraanit
Valtiokonttori korvaa kunnalle kotihoidon, palveluasumisen ja laitoshoidon palvelujen
kustannukset kun:



haitta-aste vähintään 10 % niillä invalideilla eli sotainvalideilla, jotka ovat vahingoittuneet
tai sairastuneet vuosien 1939-1945 sotien johdosta
haitta-aste vähintään 20 % niillä invalideilla eli sotilasinvalideilla, jotka ovat vahingoittuneet
tai sairastuneet asepalveluksessa tai YK-tehtävissä ennen vuotta 1991

Valtiokonttori korvaa kunnalle rintamaveteraanien kotihoidon ja palveluasumisen palvelujen
kustannukset.
Lehtiniemi, Metsätähti ja Seiponranta

Käyttökorvaukset, sis. alv 24 %, liikuntapalvelut alv. 10 %









Takkahuone
52 € / kerta, max 4h
Päivähoidon tilat
40 € / kerta, max 4h
Juhlasali
100 € / kerta, max 4 h
Monitoimitila tai aulahuone
40 € / kerta, max 4h
Pöytäliinojen käyttö
4,10 € / kpl / kerta
Henkilökunnan tekemä jälkisiivous
44 € / kerta
Kuntosalin käyttö
225,00 € / vuosi / ryhmä tai 23,00 € / kk
(järjestöiltä ja ulkopuolisilta ryhmiltä 1-2 krt/vk noin yksi tunti)
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Seniorikortti + 63 tai eläkeläinen

60,00 € / vuosi

Tilojen käyttökorvauksia, lukuun ottamatta kuntosalia, ei peritä paikallisilta vammais-, eläkeläis-,
veteraani- ja vapaaehtoisjärjestöiltä eikä kaupungin omista tilaisuuksista.

Perhehoito
Perhehoidosta peritään ylläpitokorvauksena
Asuminen

1 h-huone
2 h-huone

218,60 €/kk
153,85 €/kk

Ateriat




ateriapäivä
ateriapäivän osat
- aamupala
- lounas
- välipala
- päivällinen
- iltapala

10,61 € / päivä
1,63 € / annos
4,34 € / annos
0,87 € / annos
2,75 € / annos
1,02 € / annos

Lyhytaikainen perhehoito

24,17 € / vrk

Osapäiväinen perhehoito

12,24 € / vrk (hoitajan kotona)

Vammaispalvelut
Kehitysvammahuollon ylläpitokorvaukset
Asumisesta kehitysvammahuollon asumisyksikössä (Runokulma) peritään huoneenvuokralain
mukaiseen vuokrasopimukseen perustuva käypä vuokra (sis. vesi), sähkö-, sauna- ja
laajakaistamaksut teknisen lautakunnan päätöksen mukaan Keuruun vuokra-asunnot
liikelaitoksen toimesta. Perusturvalautakunta vahvistaa ateriamaksut sekä tarvikemaksut.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92) 4 §:n 2 momentin
mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu erityishuolto
ja lain 39 §:ssä tarkoitettu kuljetus ovat maksuttomia. Kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan
kuitenkin periä maksu, lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa ja
lain 28 §:ssä tarkoitettua opetusta saavan lapsen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun,
jonka aikana hän täyttää 16 vuotta. Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuosi on 1.8.-31.7.
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Ateriapalvelut asumispalveluissa



ateriapäivä
ateriapäivän osat
- aamupala
- lounas
- välipala
- päivällinen
- iltapala

14,38 € / päivä
1,63 € / annos
5,97 € / annos
0,87€ / annos
4,90 € / annos
1,02€ / annos

Tilapäismaksut
Asumisyksikkö
poissa työ- tai koulupäivän

24,17 € / vrk
17,65 € / vrk

kuntoutushoito erityishuoltona
(A14 §)

17,60 € / hoitopäivä

Kehitysvammahuollon tarvikemaksut asumisyksiköissä ja perhehoidossa


66,86€ / kk (2,24 € / vrk)
sis. pesu- ja puhdistusaineet, siivousvälineet ja -aineet, wc- ja talouspaperit sekä muut
kodinmateriaalit ja tarvikkeet



31,82 € / kk (1,07 € / vrk)
sis. pesu- ja puhdistusaineet, siivousvälineet ja -aineet, wc- ja talouspaperit



10,61 € / kk, asiakas vastaa edellä mainituista hankinnoista itse paitsi yhteisten tilojen
osalta

Alle 16-vuotiaan kehitysvammaisen lapsen erityishuoltona järjestetystä ympärivuorokautisesta
asumispalvelusta tai perhehoidosta ei peritä korvausta.
Jos kunta järjestää palvelut ostamalla ne toiselta palveluntuottajalta, asiakkaalta peritään
samat maksut ja korvaukset kuin kunnan itsetuottamista vastaavista palveluista tai
ostopalvelusopimuksen mukaisesti.
Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (L 6b § ja 6c §)
Niistä palveluista, joita kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalle hoidettavalle,
ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, peritään hoidettavalta 11,40
€ päivältä. Tämä maksu ei kerrytä maksukattoa.
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Kotilomituksena järjestetystä lakisääteisenvapaan korvaavasta hoidosta peritään 12 tunnin
jaksoista asiakasmaksuna 11,40 €.
Lakisääteisen vapaan lisäksi järjestetystä virkistysvapaasta peritään 5,10 euroa tunnilta.
Runokulmassa tilapäinen hoito 36,01 €/vrk, omaishoidon vapaan ajalta 11,40 €/vrk.

Vammaispalvelulain mukaiset palveluasumiseen liittyvät ateriamaksut
Vammaispalvelulain mukaiset palveluasumiseen liittyvät ateriamaksut peritään vanhustenhuollon
vahvistettujen tukipalvelumaksujen mukaisesti.

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen asiakasmaksut 1.8.2021
lukien


Matkan pituus (km)



0-6

3,30



6-9

3,60



9-12

3,90



12-16

4,70



16-20

5,50



20-25

6,10



25-30

6,80



30-35

7,40



35-40

8,20



40-45

9,30



45-50

10,10



50-60

11,80



jne.

omavastuu (€)

Opiskelu- ja työmatkoista sekä muualla asuvien Keuruulle suuntautuvista kotimatkoista
peritään asiakasmaksuna voimassa olevan bussitaksan mukainen maksu.
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Työllisyyspalvelut
Navikka
Lounas, sis. kahvin

4,30 €/pv

Navikka työpalvelut
Työpalvelujen myynti
Konevuokra

14,00 € / tunti / työntekijä, sis. alv.
11,00 euroa / kerta

Avustavasta työntekijästä ei veloitusta
Matkat veloitetaan kvtes:n mukaan
Työllisyyspäällikkö voi päättää periä kehitysvammaisten avotyötoiminnasta työsuoritukseen
perustuvan kohtuullisen korvauksen.

Mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien asumispalvelut
24 tunnin palveluasuminen kuten kohdassa Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen,
pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksu (7 c §).
12 tunnin palveluasuminen kuten kohdassa Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta
palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävä maksu (10 e §).
Lyhytaikainen (< 3 kk) psykiatrinen laitoshoito / palveluasuminen 22,50 €/vrk.
Määräaikainen/lyhytaikainen päihdekuntoutus 22,50 €/vrk, ellei toimintayksiköllä ole kiinteää
asiakasmaksua.

Lastensuojelun maksut (A 20 §)
Vanhemmilta sijaishuollon kustannuksista perittävät korvaukset
Lastensuojelulain mukaisena sijaishuoltona, avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona järjestetyn
perhehoidon, laitoshuollon tai asumispalveluiden kustannusten korvaukseksi voidaan lapsen
vanhemmilta periä elatusmaksu. Maksun määräämisessä tulee huomioida vanhemman
toimeentulon edellytykset ja muut huollolliset näkökohdat.
Mikäli elatusmaksua ei ole vahvistettu ennen sijoitusta, lapselle haetaan edunvalvojan sijainen
elatusavun vahvistamiseksi. Mikäli vanhemmalle ei voida vahvistaa elatusapua puutteellisen
elatuskyvyn vuoksi, haetaan elatustuki Kelalta.
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Elatusavun periminen (asiakasmaksulain 7 § 2 mom)
Perusturvalautakunnalla on lain perusteella oikeus maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle
tulevat elatusavut ajalta, jona lapsi saa perhehoitoa, laitoshuoltoa tai asumispalveluja.
Perusturvalautakunta käyttää elatusavut niistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Elatusapu
peritään pääsääntöisesti sijoitusta seuraavan kuukauden alusta.
Lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista perittävä korvaus (asiakasmaksulaki 7 § 3 mom)
Lastensuojelulaissa tarkoitetuista perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista
aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi katsottava maksu myös
lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 §:n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamisista. Näitä
tuloja ovat mm. eläke, elinkorko, avustukset tai muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot,
korvaukset tai saamiset, jotka maksetaan siltä ajalta, jonka laitoshoito tai perhehoito kestää.

Elatustuki ja lapsilisä ovat lapsen tuloja, joiden maksamista kunta voi elatustukilain 11 §:n ja
lapsilisälain 11 §:n mukaan hakea itselleen, jos lapsi on kunnan kustantamassa
ympärivuorokautisessa hoidossa kodin ulkopuolella kalenterikuukautta pidemmän ajan. Elatustuki
ja lapsilisä maksetaan tällöin kunnalle aikaisintaan hoidon alkamista seuraavan
kalenterikuukauden alusta lukien. Elatustuen ja lapsilisän voi hakea kunnalle hoidon korvauksena
myös niissä tilanteissa, kun elatustukea tai lapsilisää ei ole haettu aikaisemmin lapselle, vaikka
elatustuen tai lapsilisän saamisen edellytykset olisivatkin olleet olemassa. Pääsääntöisesti
avohuollon sijoituksen ajalta ei peritä tuloja ensimmäisen kuuden kuukauden ajalta.

Lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista perittävä korvaus saa olla enintään 1 835,20
€/kk, eikä se saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia (asiakasmaksuasetus 20
§ 2 momentti).

Lastensuojelulain 77 §:n mukaan lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista on
varattava aina vähintään 40 % hänen itsenäistymisvaroihinsa, 60 % voidaan käyttää hoidon
korvauksena.
Perhetyön maksut
Perhetyö lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen avohuollon tukitoimena on maksutonta.
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Lapsiperheiden kotipalvelumaksu
Säännöllinen kotipalvelu

Maksu määritellään kuten kohdassa Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta
sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävä maksu (10 e §)
Tilapäinen kotipalvelu

Tilapäinen kotipalvelu on maksutonta. Kotipalvelun käynnit luokitellaan tilapäisiksi, mikäli palvelu
kestää alle kolme kuukautta.

Muut maksuja määrättäessä huomioitavat seikat
Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin
tarkistettava silloin, kun
-

palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut;
kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet
ovat muuttuneet;
maksu osoittautuu virheelliseksi; tai
palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen
edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään
vuoden ajalta.
Asiakkaalla tai hänen laillisella edustajallaan on velvollisuus antaa riittävät ja luotettavat tiedot
maksujen määräämistä varten. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista § 14 a).
Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten
suuruinen.
Asiakasmaksun alentaminen ja maksuvapautus
Palvelusta määrätty asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos
henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon
ottaen siihen on perusteita. Maksun alennus / perimättä jättäminen perustuu
toimeentulotukisäännösten mukaiseen tulo- ja menolaskelmaan ja toimeentulotuesta
noudatettaviin ohjeisiin. Maksun alentaminen edellyttää selvitystä tuloista, varallisuudesta ja
välttämättömistä menoista.

