perusturvaltk 19.2.2019 § 27 LIITE 5.

PIELAVEDEN PERUSTURVALAUTAKUNTA
SOSIAALI PALVELUJEN ASIAKAS MAKSUTAKSA
1.3.2019
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Hakalan ryhmäkotien asiakasmaksut
Vuokra
Ateriavuorokausi
Turvapuhelin
Vuokra turvapuhelinkoneesta

Kulunvalvonta turvapuhelimesta

Liittymismaksu turvapuhelimesta

SIM•kortti matkapuhelimeen

Repomäki
Vuokra
Ateriavuorokausi
Turvapuhelin
Vuokra turvapuhelinkoneesta

Kulunvalvonta turvapuhelimesta

Liittymismaksu turvapuhelimesta

SIM·kortti matkapuhelimeen

15,00€/m2
18,00€/vrk (sisältää kuljetuksen)
20,00€/kk
34,00€/kk (maksun perii Pielaveden Vanhusten
Kodit ry kunnalta ryhmä kodeissa, muuten
asiakkaalta)
8,00€/kk (maksun perii Pielaveden Vanhusten
Kodit ry kunnalta ryhmäkodeissa, muuten
asiakkaalta)
9,00 €/kerta (maksun perii Pielaveden Vanhusten
Kodit ry kunnalta ryhmäkodeissa, muuten
asiakkaalta)
2,00€/kk (kunta perii ryhmä kodeissa asuvilta
maksun, muuten asiakas hankkii itse SIM-kortin)

13,00€/m2
18,00€/vrk (sisältää kuljetuksen)
20,00€/kk
34,00€/kk (maksun perii Pielaveden Vanhusten
Kodit ry kunnalta ryhmäkodeissa, muuten
asiakkaalta)
8,00 €/kk (maksun perii Pielaveden Vanhusten
Kodit ry kunnalta ryhmäkodeissa, muuten
asiakkaalta)
9,00€/kk (maksun perii Pielaveden Vanhusten
Kodit ry kunnalta ryhmä kodeissa, muuten
asiakkaalta)
2,00€/kk (kunta perii ryhmäkodeissa asuvilta
maksun, muuten asiakas hankkii itse StM-kortin)

Tehostetun palveluasumisen aslakasmaksut Plelakodllla
10,73€/m2
Vuokra
16,20€/vrk
Ateriavuorokausi
150,00
€/kk
Tukipalvelumaksu
lntervallihoito (Ilona}
Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen
Lyhytaikainen päivä- ja yöhoidon maksu
Omavastuu omaishoitajan vapaan ajalta

38,80€/vrk
22,50€/päivä/yö
11,40€/vrk

Ostettu palveluasuminen
Ostetusta palveluasumisesta peritään asiakasmaksut samoin perustein kuin itse tuotetusta palvelusta.
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Vammaisten asumispalvelut
Vammaisille
järjestetään asumispalvelua kehitysvammalain
vammaispalvelulain mukaisena palveluasumisena.

mukaisena

erityishuoltona

ja

Kehitysvammaisten asumispalveluja ovat palveluasuminen, autettu asuminen, ohjattu asuminen ja
tukiasuminen. Palveluasuminen ja autettu asuminen ovat sisällöltään samanlaisia.
Erityishuollon asumispalveluissa voidaan asukkaalta periä ylläpitomaksu. Ylläpitona voidaan pitää
asumisesta, ravinnosta ja muusta ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.
Vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa voidaan periä kaikki ne maksut, jotka aiheutuvat
tavallisesta asumisesta, kuten vuokra, tavanomaiset sähkö- ja vesimaksut ja muut elinkustannukset, kuten
ruoka.
Erityishuollon asumispalveluissa ja vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa olevilta ei voida periä
maksua hoidosta.
Kehltysvammalaln mukaisena eritylshuoltona annettu asumlspalvelu
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan
maksuttomia sosiaalipalveluja ovat kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu
erityishuolto ja lain 39 §:ssä tarkoitettu kuljetus. Kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin periä
maksu lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa (= osapäiväistä) ja lain 28 §:ssä
tarkoitettua opetusta saavan lapsen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää
16 vuotta.
Kehitysvammaisten asumispalvelusta peritään:
vuokra, sähkö- ja vesimaksut
ateria kulut
y11äpitokulut = y11äpitomaksu
Maksua ei peritä henkilökunnan antamasta ohjauksesta.
Ohjattu asuminen/ Vasala
Asiakas maksaa vuokrasopimuksen mukaisen vuokran 253,50 €/kk, sähkön 24 €/kk ja veden 29 €/kk
Pielaveden perusturvalle.
Vasalan ateriat
aamiainen
iltapala
lounas
päivällinen
kahvi+kahvileipä

1,45€
1,45 €
5,00€
5,00€
1,45€

Ylläpito maksu
Vlläpitomaksuun sisältyy asukkaan yhteiseen käyttöön tulevat wc- ja talouspaperit, pesu- ja puhdistusaineet,
siivousvälineet, käsisaippuat ja käsidesit, suojakäsineet, sanomalehdet, sisustustarvikkeet, yhteiset
harrastus- ja viriketarvikkeet, puhelimen käyttö, yhteisten tilojen sähkö- ja vesimaksu, saunan ja
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pyykinpesukoneen käyttö, ensiaputarvikkeet ja muu materiaali. Ylläpitomaksu tulee määritellä todellisten
käyttökulujen mukaan.
Ylläpidosta perittävä asiakasmaksu on SS €/kk.
Asiakas maksaa itse oman huoneen kalusteet, lääkkeet, muut terveydenhuoltomenot, vaatteet, parturin,
jalkahoidon, virkistysmenot, omasta puhelimesta aiheutuvat kulut, itse tilaamansa lehdet sekä
hygieniatarvikkeet ja muut vastaavat henkilökohtaiset menot.
Ostopalveluna järjestetyssä asumispalvelussa peritään aterioista ja ylläpidosta samat maksut kuin Vasalassa,
mikäli asiakas osallistuu ruokien valmistamiseen. Muissa tilanteissa aterioista peritään maksu tukipalvelut
-kohdan mukaisesti.
Päihdekuntoutujien avokuntoutus ja kuntouttavat asumispalvelut

Pielaveden kunta ei tuota itse päihdekuntoutujien asumispalveluja. Asumispalvelu järjestetään
ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta.
Päihdehuollon laitospalvelusta kuntoutuja maksaa asiakasmaksun suoraan palveluntuottajalle.
Laitoshoidon kuntaosuudesta perittävä asiakasmaksu voi olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien
kustannusten suuruinen. Asiakasmaksu päihdehuollon hoitoyksikössä on 32,50 €/vrk.
5. PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINNAN MAKSUT
Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle päivätoimintaa, jos henkilö vammansa tai sairautensa
johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista
(Vammaispalvelulaki 8 §). Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta kuuluu kunnan erityisen
järjestämisvelvollisuuden alaisiin palveluihin, joten kysymyksessä ei ole määrärahoihin sidottu palvelu.
Vammaispalvelulain 8 § mukaan päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä
henkilöä, jolla ei vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ole
edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin
sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.
Vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan tavoitteena on taata kaikille vaikeavammaisille henkilöille
yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua päivätoimintaan. Päivätoimintaa voidaan järjestää myös
kehitysvammalain nojalla.
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain ja asetuksen mukaan kehitysvammaiselle henkilölle
järjestetään osana erityishuoltoa työtoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten
henkilöiden yhteiskunnallista sopeutumista. Lisäksi järjestetään päivätoimintaa lähinnä vaikeimmin
vammaisille.
Päivä- ja työtoiminnasta ei peritä asiakasmaksua. Asiakas maksaa toimintapäivänä syödyistä aterioista:
lounas 5,00 €
kahvi 1,45 €
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Maksu erityispalvelujen asiakkaan kulkemisesta työntekijän tai kunnan järjestämässä kyydissä
Kyyditys perustuu vapaaehtoisuuteen, työntekijällä ei ole velvollisuutta kuljettaa asiakasta. Asiakkaat
käyttävät pääsääntöisesti vammaispalvelulain mukaista vaikeavammaisen kuljetuspalvelua tai
sosiaalihuoltotain mukaista kuljetuspalvelua, mikäli sellainen on myönnetty heille. Jos kuitenkin on tarve
päivä-/työtoimintapäivän aikana siirtyä työkeskuksen ulkopuolelle (esim. kunnan sisällä tapahtuvat retket
tms.), voi asiakas matkustaa työntekijän kyydiltä. Tällöin asiakas maksaa kunnalle linja-auton
vakiovuorotaksan mukaisen omavastuuosuuden (sama kuin vaikeavammaisen kuljetuspalvelun osalta).
Mikäli päivä-/työtoimintaan sisältyvä retki tehdään tilattua linja-autoa tai muuta kulkuneuvoa käyttäen,
maksaa asiakas kunnalle maksun, joka määräytyy sen mukaan mitä itse kullekin osallistujalle koituu tilatun
kyydin kustannuksista (tilatun kyydin hinta jaetaan osallistujien määrällä).
Samoja maksuehtoja sovelletaan, jos asiakas matkustaa työntekijän tai kunnan järjestämällä kyydillä
Vasalan asumispalveluihin, sekä avohuollon- tai asumisenohjaukseen liittyen.
6. PERHEHOIDON MAKSUT

6.1. Vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aslakasmaksut
Kunta voi sosiaalihuoltolain mukaisesti järjestää henkilön ympärivuorokautisen huolenpidon hänen oman
kotinsa ulkopuolella perhehoitona yksityiskodissa.
Asiakasmaksuasetuksen 19 §:n mukaan sosiaalihuolto1ain 25 §:n tarkoittamasta perhehoidosta, lukuun
ottamatta lastensuojelulain perusteella järjestettyä perhehoitoa, voidaan periä asiakasmaksulain 7 c §:ssä
säädetty maksu.
Pitkäaikaisesta perhehoidosta voidaan periä pitkäaikaisen laitoshoidon maksu. Maksu voi olla enintään 85 %
hoidossa olevan nettokuukausituloista. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 108
euroa kuukaudessa. Pitkäaikaiseen laitoshoidon maksutaksaan poiketen, tämä käyttövara tullee jäädä myös,
kun huomioidaan asiakkaan edellisen vuoden reseptiin perustuvat lääkemenot (asiakkaan omavastuu
kuukautta kohti laskettuna).
Pitkäaikaisen perhehoidon maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Jos asiakas
siirtyy perhehoidosta suoraan laitoshoitoon tai ympärivuorokautiseen asumispalveluun, ei perhehoidon
asiakasmaksua peritä siirtopäivältä. Perhehoidossa olevalta ei peritä päällekkäin muita avohoidon maksuja,
kuten esimerkiksi kotihoidon tai päivätoiminnan maksu.
Lyhytaikaisesta perhehoidosta voidaan periä lyhytaikaisen laitoshoidon maksu. Lyhytaikaisessa
laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta enintään 38,80 euroa hoitopäivältä.
Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta.
Mikäli lyhytaikaista tai osavuorokautista perhehoitoa järjestetään omaishoitajan vapaan ajaksi, peritään
hoidosta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukainen maksu, joka on 11,40 euroa
vuorokaudelta.
Osapäiväisestä perhehoidosta peritään 22,50 €: euroa/osapäivä.
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