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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2021 ALKAEN
Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992), lain sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 30.12.2020 (1201/2020) tehtyjen muutosten
perusteella sekä sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksen 11.11.2021 eräistä indeksillä
tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista perusteella.
Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jos niiden
maksuttomuudesta ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 12 §:n mukaan: Jos kunta tai kuntayhtymä
järjestää palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain
(733/1992) 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla ostopalveluna, palvelun käyttäjältä
on perittävä samat maksut ja korvaukset kuin kunnan tai kuntayhtymän itse järjestämistä vastaavista
palveluista.
Jos palveluja järjestetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun
lain (733/19921) 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla palvelusetelillä, asiakkaalta ei
peritä asiakasmaksua, vaan asiakas suorittaa palvelusetelillä hankkimistaan palveluista palvelun
tuottajalle omavastuuosuuden. Omavastuuosuus ei saa ylittää sitä asiakasmaksua, jonka kunta voisi
periä itse tuottamistaan palveluista, ellei palvelusetelin arvon määräytymisestä ole erikseen toisin
säädetty.
Palvelusetelin arvo voi olla tasasuuruinen tai se voi olla riippuvainen asiakkaan tuloista.
Tulosidonnaisen palvelusetelin arvosta on annettava päätös asiakkaalle.
Omavastuuosuuden suuruutta määritettäessä otetaan vastaavasti huomioon, mitä tässä laissa
säädetään maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta.
2 KAIKISSA ASIAKASMAKSUPÄÄTÖKSISSÄ SOVELLETAAN
2.1 Maksun enimmäismäärä

Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten
suuruinen (Asiakasmaksulaki 2 §).
2.2 Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn
mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun
periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen
elatusvelvollisuuden toteuttamista (Asiakasmaksulaki 11 §). Velvoittavuus koskee kaikkia
sosiaalipalvelujen maksuja, sekä tulosidonnaisia että tasasuuruisia maksuja, myös
kuljetuspalveluiden omavastuuosuuksia.
Arviointi siitä, voidaanko sosiaalihuollon palvelusta perittävää maksua alentaa tai jättää perimättä
asiakasmaksulain 11 §:n perusteella, tehdään asiakkaan/asiakkaan edustajan tekemän kirjallisen
hakemuksen perusteella. Maksun alennusten ja vapautusten yleisenä perusteena pidetään
toimeentulotuen myöntämisperusteita, joiden lisäksi arvioidaan asiakkaan talouden kokonaistilanne.
Maksun alentamista ja vapautusta harkittaessa huomioidaan asiakkaan varallisuus, esimerkiksi
talletukset, arvopaperit ja muussa kuin omassa asumiskäytössä olevat kiinteistöt.
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Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa
laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden.
Hakemuksen ja sen liitteenä toimitettujen tositteiden ja tiliotteen perusteella perusturvajohtaja tekee
hakemuksesta päätöksen.
2.3 Maksupäätöksetja maksujen tarkistaminen
Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät sosiaalihuollon palvelumaksut määrätään toistaiseksi.
Asiakkaalle lähetettävässä maksupäätöksessä on oltava ainakin seuraavat tiedot:
päätöksen tehnyt viranhaltija ja päätöksen tekemisen ajankohta
asiakas, johon päätös välittömästi kohdistuu
palvelu, jota päätös koskee
palveluista perittävän maksun suuruus ja peruste
sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asiakas voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä
Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohje sekä kerrottava asiakkaan velvollisuudesta ilmoittaa
päätöksen perusteena olevien tulojen muutoksista. Kunnalla on oikeus saada asiakkaan taloudellista
asemaa koskevia tietoja, sekä välttämättömiä selvityksiä maksun määräämistä varten, mikäli asiakas
ei itse ilmoita tulojaan tai riittäviä luotettavia tietoja.
Maksu voidaan tarkistaa, kun
asiakkaan tuloissa tapahtuu muutoksia
asiakkaan olosuhteet ovat muuttuneet
maksu osoittautuu virheelliseksi
palvelu- ja hoitosuunnitelma muuttuu
kunta muuttaa maksuperusteita
Osa sosiaalihuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkastukset tehdään voimassa olevan
lainsäädännön mukaan.
2.4 Maksukatto (Asiakasmaksulaki 6 a §)
Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon maksuille on säädetty enimmäismäärä, maksukatto.
Vuonna 2022 maksukatto on 692 euroa.
Seurantajakso on kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 692
euroa, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka
maksuttomia.
Maksukaton seuraamisvelvoite on asiakkaalla itsellään. Sosiaalihuollon maksuista kerryttää
maksukattoa tilapäinen kotisairaanhoito.
2.5 Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu (Asiakasmaksulaki 3
§/30.12.2020/1201)
Jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut vastaanottoajan terveydenhuollon palveluihin tai
sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- tai asumispalvelupaikan ja asiakas ei ilman
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hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta
varattuna aikana vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön, saadaan periä asiakkaalta enintään
51,50 euroa.
Maksun saa kuitenkin periä vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä kohtuuttomana ja
asiakkaalle on varauksen yhteydessä ilmoitettu mahdollisuudesta periä 51,50 euron maksu sekä
annettu ohjeet ajan tai paikan peruuttamiseksi ennalta.
Maksun perimistä sekä ajan tai paikan peruuttamista koskevat tiedot on annettava siten, että
asiakas riittävästi ymmärtää niiden sisällön. Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta asiakkaalta.
Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävää maksua sovelletaan myös silloin, kun asiakas tai hänen
edustajansa on varannut asiakkaalle vastaanottoajan tai paikan lyhytaikaiseen hoito- ja
asumispalveluun. Tällöin maksun periminen edellyttää lisäksi, että ilmoitus tehdään ja ohjeet
annetaan kirjallisesti ja että asiakas tai hänen edustajaansa muistutetaan asiakkaalle varatusta
ajasta tai paikasta.
3. Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta
asumispalvelusta perittävä maksu (10 e §)
Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisen asumispalvelun
asiakasmaksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein. Kunta saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä
kotona annettavasta palvelusta kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen
palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksu määräytyy
bruttotuloista määriteltynä prosenttiosuutena. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia. Maksu ei saa
ylittää tuotantokustannuksia.
Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaisen kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 25
§ :ään sisältyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta (Sosiaalihuoltolaki
(1301/2014) 20 §).
Palvelua voidaan toteuttaa fyysisillä kotikäynneillä ja osittain kokonaan virtuaalisesti. Virtuaalinen
kotihoito on kuva- ja puheyhteyden avulla tapahtuva asiakastapaaminen.
Kotona annettava palvelu on jatkuvaa ja säännöllistä silloin, jos asiakas saa palvelua vähintään
kerran viikossa ja lisäksi palvelun sen alkamisesta lukien arvioidaan kestävän vähintään kaksi
kuukautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kaksi kuukautta (asiakasmaksulaki 7
b §).
Pitkäaikaisilla asumispalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisia asumispalveluita pois
lukien tehostettu palveluasuminen. Asumispalveluja järjestetään sosiaalihuoltolain 21 §:n perusteella
henkilöille, jotka erityisestä swstä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa
järjestämisessä. Palveluihin sisältyvät asukkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä
ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja
sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Asumispalveluja voidaan järjestää ostopalveluna
yksityiseltä palveluntuottajalta tai kunnan omana toimintana.
Ns. tavallinen palveluasuminen ei ole ympärivuorokautista. Asiakkaan palvelutunnit määräytyvät
henkilökohtaisen palvelutarpeen mukaisesti.
3.1 Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisen
palveluasumisen maksua määrättäessä huomioitavat tulot ja tuloista tehtävät
vähennykset (10 f ja 10 g §:t)
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Kunnan tai kuntayhtymän on otettava huomioon 10 e §:ssä tarkoitettuna kuukausitulona 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.
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.
Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden
keskimääräinen kuukausitulo.
Ennen kuin 10 e §:ssä tarkoitettu maksu määrätään, 10 f §:n 1 momentissa tarkoitetun henkilön
kuukausituloista on vähennettävä 10 c §:n 1 momentissa säädetyt menot. Ennen pitkäaikaiseen
asumispalveluun siirtymistä asiakkaan tuloista on lisäksi vähennettävä 10 c §:n 3 momentissa
säädetyt todelliset asumismenot.
Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on
asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen
pitkäaikaisen asumispalvelun alkamista.
3.2 Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuun (10 k §)

Kunta tai kuntayhtymä saa periä 7 c ja 10 e §:ssä säädetyn maksun, vaikka palvelu keskeytyisi
tilapäisesti asiakkaasta johtuvasta syystä. Jos palvelu kuitenkin keskeytyy yli viideksi päiväksi,
maksua ei peritä viittä päivää ylittävältä ajalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta tai kuntayhtymästä
johtuvasta syystä tai siksi, että asiakas on laitoshoidossa, maksua ei peritä myöskään mainitun viiden
päivän ajalta. Jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan.

3.3 Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta
asumispalvelusta perittävä maksu (10 e §)

Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisen asumispalvelun maksu saa
olla 1.1.2022 alkaen enintään 5 momentin mukaisen maksuprosentin osoittama määrä 3 momentissa
säädetyn tulorajan ylittävistä kuukausituloista.
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Perheen koko, henkilömäärä
Tuloraja, euroa kuukaudessa

2

3

4

5

6

1 103

1 731

2140

2 591

2 976

Maksuprosentit ovat seuraavat:
Palvelutunnit
kuukaudessa

1

2

3

4

5

6 henkilöä tai enemmän

5

4 tuntia tai vähemmän

8,00

7,00

6,00

6,00

6,00

6,00

5

10,00

8,75

7,50

7,50

7,50

7,50

6

12,00

10,50

9,00

9,00

9,00

9,00

7

14,00

12,25

10,50

10,50

10,50

10,50

8

16,00

14,00

12,00

12,00

12,00

12,00

9

17,00

14,75

12,50

12,50

12,50

12,00

10

18,00

15,50

13,00

13,00

13,00

12,00

11

19,00

16,25

13,50

13,50

13,50

12,00

12

20,00

17,00

14,00

14,00

14,00

12,00

13

21,00

17,75

14,50

14,50

14,00

12,00

14

22,00

18,50

15,00

15,00

14,00

12,00

15

23,00

19,25

15,50

15,50

14,00

12,00

16

24,00

20,00

16,00

16,00

14,00

12,00

17

24,50

20,50

16,50

16,00

14,00

12,00

18

25,00

21,00

17,00

16,00

14,00

12,00

25,50

21,50

17,50

16,00

14,00

12,00

20

26,00

22,00

18,00

16,00

14,00

12,00

21

26,50

22,50

18,50

16,00

14,00

12,00

22

27,00

23,00

19,00

16,00

14,00

12,00

23

27,50

23,50

19,00

16,00

14,00

12,00

24

28,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

28,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00
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26

29,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

27

29,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

28

30,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

29

30,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

30

31,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

31,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

32

32,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

33

32,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

34

33,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

35

33,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

36

34,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

37

34,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

38 tai enemmän

35,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla kustakin seuraavasta
henkilöstä. Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä saadaan käyttää
maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan
kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen tuntiin ja
puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin. 10 % tilapäinen palvelutarpeen muutos ei aiheuta
palveluluokan muutosta.
3.4 Tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut (10 h §)
Sosiaalihuollon asiakasmaksulain 10 h §:n mukaan kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakkaalta
kohtuullisen maksun 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. Tukipalveluista perittävät maksut määritellään kohdassa 6.
Asiakassuunnitelmalla 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.
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3.5 Virtuaalinen kotihoito
Kun kotihoidon palveluna on pelkästään säännöllinen virtuaalikotihoito, maksu määräytyy säännöllisen
kotihoidon kuukausimaksutaulukon mukaan siten, että maksutaulukon prosenttiosuutta pienennetään
50 %:lla.
Kun virtuaalihoito on osa säännöllistä kotihoitoa, maksu määräytyy normaalikäytännön mukaisesti
säännöllisen kotihoidon maksuperusteita noudattaen.
Tilapäisen virtuaalikotihoidon maksu on 50 % tilapäisen kotihoidon maksusta.
Virtuaalihoidon laitteista ei peritä vuokraa.
3.6 Tilapäinen kotihoito
Tilapäinen kotihoito vastaa satunnaiseen hoidon tarpeeseen esimerkiksi äkillisen sairastumisen,
sairaalasta kotiutumisen, omaishoitajan tilapäisen avun tms. tarpeen yhteydessä.
tilapäinen kotisairaanhoidon käynti 12,20 €/käynti
lääkärin suorittama kotikäynti 19,20 €/käynti
tilapäinen kotipalvelun käynti 9,90 € alkava tunti
omaishoidon vapaan ajalta kotihoidon palvelu 11,60 €/vapaavuorokausi
3.7 Kotikuntoutus
Kotikuntoutus on kuntoutujan elinympäristöön vietävää tukea, jonka tavoitteena on ylläpitää ja
edistää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja kotona asumista sekä
pysäyttää ja ennalta ehkäistä sairaalakierrettä ja asumispalvelujen tarvetta. Kotikuntoutuksen
avulla tuetaan myös kuntoutumisyksiköstä omaan asuntoon muuttavia henkilöitä.
Toimintamuotoja ovat mm. fysioterapeutin kotikäynnit, ohjaus, neuvonta ja muut
vastaavanlaiset palvelut.
Pielavedellä kotikuntoutusta toteutetaan lähinnä fysioterapiapalvelun muodossa. Yksilökohtainen
fysioterapiamaksu on 11,60 €/käyntikerta, ensimmäinen käynti on maksuton. Jatkuvan ja
säännöllisen kotihoidon asiakkaalla kotikuntoutus sisältyy kotihoidosta perittävään maksuun.
3.8 Kuntouttavan arviointijakson asiakasmaksu
Kotihoidon uusien asiakkaiden kotihoidon ja tukipalveluiden tarve määritellään kuntouttavan
arviointijakson aikana asiakkaiden kotona.
Arviointijaksoon sisältyy arvio kuntoutusmahdollisuuksista, apuvälineistä sekä suunnitelma
liikkumisen ja toimintakyvyn tukemiseen. Jakson alussa asiakkaalle luodaan omat
henkilökohtaiset tavoitteet yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa.
Kuntouttavan arviointijakson pituus voi vaihdella 4--6 viikon välillä asiakkaan tarpeen mukaan.
Kuntouttavan arviointijakson asiakasmaksu on 10,00 €/vrk jakson jokaiselta päivältä (sisältää
hoitajien ja fysioterapeutin kotikäynnit). Lääkärin kotikäynti maksaa 19,20 €.
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3.9 Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut

Palveluista, mitkä kunta järjestää omaishoitajan vapaan ajaksi ja mitkä korvaavat omaishoitajan
antamaa hoitoa ja huolenpitoa peritään:
3.9.1
3.9.2

omaishoitajan vapaapäivän sijaishoidon maksu, 11,60 €/vrk, peritään silloin, kun vapaa
toteutuu kunnan omissa tai ostopalveluna järjestetyissä asumispalveluissa tai
päivätoiminnassa
omaishoidon vapaiden aikaista asiakasmaksua ei peritä siinä tapauksessa, kun vapaat
toteutetaan sijaishoitajan avulla asiakkaan kotona

Jos omaishoidettavan hoito ja huolenpito järjestetään palvelusetelillä omaishoitajan lakisääteisen
vapaan ajaksi, voi asiakkaan maksettavaksi tulla enintään 11,60 euroa vuorokautta kohti. Jos
asiakkaalle annetaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisen hoidon hankkimista varten
palveluseteleitä esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaiseen kotihoitoon tai palveluasumiseen,
asiakkaan omavastuuosuudeksi saa jäädä enintään 11,60 euroa vuorokautta kohti.
4 Rintamaveteraanien ja sotainvalidien palveluista perittävät maksut

Sotainvalideilta ja rintamaveteraaneilta ei peritä asiakasmaksuja Valtionkonttorin kunnalle
korvaamista palveluista. Palvelut tuotetaan Valtionkonttorin voimassa olevan ohjekirjeen
mukaisesti. Asumispalveluissa asiakas maksaa vuokrasopimukseen perustuvan vuokran.
5 Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on kaikille kunnan alueella asuville lapsiperheille tarkoitettu sosiaalipalvelu.
Lapsiperheiden kotipalvelun myöntäminen tapahtuu perheiden erilaiset tilanteet ja perheiden omien
toimintaedellytysten eroavaisuudet huomioiden. Kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti,
yksilöllisen tarveharkinnan perusteella.
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 § 1 mom. mukaan kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon
ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin
jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.
Lain 19 § 2 mom. mukaan kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun
vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella
niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen sosiaalihuoltolain 19 §:n 1 momentissa
tarkoitetuista tehtävistä ja toiminnoista. Kotipalvelu järjestetään yleisenä perhepalveluna.
Kotipalvelua järjestettäessä on otettava huomioon sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaisen velvoitteen
lisäksi saman lain 13 §, jonka mukaan lapsella ja hänen perheellään on oikeus saada viipymättä
lapsen terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalipalvelut. Palveluja on
järjestettävä tarvittavassa laajuudessa niinä vuorokauden aikoina, joina niitä tarvitaan.
Sosiaalihuoltoasetuksen (29.6.1983/607) 9 §:n mukaan kotipalveluina järjestetään
kodinhoitajan tai kotiavustajan antamaa kodissa tapahtuvaa yksilön ja perheen työapua,
henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista ja tukipalveluja, kuten ateria-, vaatehuolto-,
kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita.
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisista sosiaalipalveluista peritään maksut sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisesti. Lastensuojelun
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tukitoimena annettu kotipalvelu on perheille maksutonta.
Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään tarpeesta riippuen tilapäisenä tai jatkuvasti ja
säännöllisesti annettuna palveluna. Kotihoidon tarve (tilapäinen/säännöllinen) määritellään
palvelutarvetta arvioitaessa.
5.1 Lapsiperheiden jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu
Lapsiperheiden jatkuvasta ja säännöllisestä kotipalvelusta peritään palvelun määrän, asiakkaan
maksukyvyn sekä perhekoon mukaan määräytyvä kuukausimaksu (asiakasmaksulaki 10 e §). Maksu
saa olla 1.1.2022 alkaen enintään asiakasmaksulain 5 momentin mukaisen maksuprosentin osoittama
määrä 3 momentissa säädetyn tulorajan ylittävistä kuukausituloista.
Maksun määrittämisessä sovelletaan asiakasmaksulaki 10 e §:n mukaista taulukkoa.
Palvelu voidaan perustellusta syystä myöntää viranhaltijan harkinnalla maksuttomana.
5.2 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu
Tilapäisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään käynnin kestoon perustuva maksu seuraavasti:
Käynnin pituus
20 min. - 2 h
2-5h
yli 5 h

maksu
10€
16 €
40€

Tilapäisestä alle 20 min kestävästä kotipalvelusta ei peritä maksua.
Käyntimaksua ei peritä, jos perheen bruttotulot alittavat perhekoon mukaiseen maksuttomaan
palveluun oikeuttavan tulorajan. Palvelu voidaan perustellusta syystä myöntää viranomaisen
harkinnalla maksuttomana tulorajat ylittävissä tapauksissa.
Maksuttomaan palveluun oikeuttavat tulorajat 1.1.2022 alkaen:
perheen
henkilömäärä
1
2
3
4
5
6

maksuttomuuden yläraja
(bruttotulot€/kk)
598
1103
1731
2140
2591
2976

Jos perheen henkilöluku on suurempi kuin kuusi (6), tulorajaa korotetaan 356
eurolla. Asiakasmaksua ei peritä, kun palvelu jätjestetään lastensuojelun
asiakkuuden perusteella.
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6. Tukipalvelut
Sosiaalihuollon asiakasmaksulain 10 h §:n mukaan kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakkaalta
kohtuullisen maksun 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.
Asiakassuunnitelmalla 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.
Tukipalvelut on tarkoitettu yleensä kotihoidon asiakkaille. Tukipalveluita voivat saada myös sellaiset
henkilöt, jotka eivät tarvitse muuta kotihoidon palvelua.
Tukipalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa, joten kunta voi
periä niistä päättämänsä maksun.
Palvelusta perittävät maksut eivät saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Tukipalvelut:
Ateriapalvelut
kotiin vietävä ateria

8,00 € (sisältää kuljetuksen)

Vaatehuolto
pyykkipalvelu

6,00 €/pesukerta

Kun vaatehuolto sisältyy hoiva-aikaan, ei palvelusta peritä erillistä maksua.
Asiointipalvelu/kauppapalvelu

13,00 € alkava tunti

Saattohoitopalvelu (sis. tarvikkeet, hoivan ja huolenpidon)

15,00 €/vrk

Saattajapalvelu (asumispalveluissa ja kotihoidon piirissä)

20,00 € alkava tunti

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

linja-autotaksan mukainen maksu

Turvalaitepalvelu
- turvapuhelinhälytyksen aiheuttama käynti
klo 7:00-22:00
- turvapuhelinhälytyksen aiheuttama käynti
klo 22:01-6:59

10,00 €/alkava tunti

-

paikantava turvapuhelinpalvelu
turvapuhelinlaitevuokra
kulunvalvonta turvapuhelimesta
turvapuhelimen liittymismaksu

11,50 €/alkava tunti
38,00 €/kk
34,00 €/kk (*1)
8,00 €/kk (*1)
9,00/kerta (*1)

(*1) maksun perii Pielaveden Vanhusten Kodit ry
Lääkerobotti (maksu peritään muilta paitsi ei kotihoidon
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asiakkailta

35,00 e/kk

Päiväkeskustoiminta
syyskausi
kevätkausi

120,00 €
150,00 €

Turvapuhelinhälytyspalvelu

10,00 €/kk

Asiakasmaksua voidaan tarvittaessa huojentaa. Huojentaminen tehdään tulo- ja muihin selvityksiin
perustuen.
7 ASUMISPALVELUT
7.1 Pitkäaikainen tehostettu asumispalvelu (sosiaalihuoltolaki (130/2014) 21 §)
Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa
ja huolenpitoa. Tehostetun palveluasumisen yksikössä henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.
Palveluasumisessa asukas tekee huoneenvuokralakiin perustuvan vuokrasopimuksen, jossa sovitaan
vuokran suuruus ja muut vuokraehdot. Asukas maksaa vuokran ja muut vuokrasopimuksessa
määritellyt asumiskulut. Asiakkaalla tulee olla voimassa oleva kyseiseen asuntoon kohdistuva
kotivakuutus vastuuvakuutusosineen. Vuokra määräytyy huoneiston pinta-alan mukaan.
Palveluasumisyksiköstä vuokrattaville huoneistoille on määritelty neliöhinta, joka kerrotaan
asukkaalle vuokratun huoneiston neliömäärällä. Huoneistosta perittävään vuokraan on lisätty
jyvitetty suhteellinen osuus asukkaiden käytössä olevista yhteisistä tiloista.
Mikäli kunta sijoittaa palvelun saajan asuntoon asunnon haltijan/edunvalvojan luvalla keskeytyksen
ajaksi toisen asiakkaan, kunta hyvittää asunnon haltijalle vuokran ko. ajalta.
Asiakkaalta perittävä vuokra 10,73 €/m2 Pielakodilla.
Jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt
vähintään kolme kuukautta (tehostettu palveluasuminen). Pitkäaikaisessa tehostetussa
palveluasumisessa olevalta peritään kuukausimaksu, joka on enintään 85 % asiakkaan
kuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset. Jos
asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja
hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen
kuukausitulojen perusteella. Kuukausimaksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen
yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty laissa esitetyt tarkoitetut vähennykset. Jos
kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa
perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu saa olla enintään 85 % asiakkaan omista
kuukausituloista, joista on tehty 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset. Asiakkaan
henkilökohtaiseen käyttöön jäävä käyttövara on vähintään 167 euroa/kk.
Asiakasmaksut on perittävä samoin perustein sekä itse tuotetusta että ostetusta asumispalveluista.
7.2 Perhehoitolain mukainen pitkäaikainen perhehoito
Perhehoitolain (263/2015) 3 §:ssä tarkoitettu perhekotihoito ja 4 §:ssä tarkoitettu ammatillinen
perhekotihoito.
Jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt
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vähintään kolme kuukautta (pitkäaikainen perhehoito). Tämän lain 7 c §:ssä tarkoitettua maksua ei
kuitenkaan saa periä lastensuojelulain, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai
vammaisuuden perusteella järjestettävästä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla annetusta
perhehoidosta. Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevalta peritään kuukausimaksu, joka on enintään 85
% asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt
vähennykset.
Jos asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa
ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen
kuukausitulojen perusteella. Kuukausimaksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen
yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty laissa esitetyt tarkoitetut vähennykset. Jos
kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa
perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu saa olla enintään 85 % asiakkaan omista
kuukausituloista, joista on tehty 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset. Asiakkaan
henkilökohtaiseen käyttöön jäävä käyttövara on vähintään 167 euroa/kk.
7.3 Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta ja pitkäaikaisesta perhehoidosta
perittävät maksut
Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta ja pitkäaikaisesta perhehoidosta perittävät maksut
määräytyvät asiakasmaksulaki 10 b §:n, 10 c §:n ja 10 d §:n mukaisesti.

8. Lyhytaikainen palveluasuminen
Lyhytaikainen palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee palveluasumisen palvelua
lyhytaikaisesti/tilapäisesti joko kokovuorokautisesti (hoitoaika >12h) tai osavuorokautisesti
(hoitoaika <12h, joko päivä- tai yöhoitona). Lyhytaikaista palveluasumista myönnetään asukkaalle
sovitusti eripituisina jaksoina asukkaan hoidon tarpeesta riippuen.
Lyhytaikaisen palveluasumisen maksu peritään läsnäolopäiviltä, joihin luetaan kuuluvaksi myös
lyhytaikaiseen palveluasumiseen tulopäivä ja sieltä poistumispäivä (lähtöpäivä). Mikäli asiakas siirtyy
lyhytaikaisesta palveluasumisesta suoraan ikäihmisten perhehoitoon tai toiseen palveluasumisen
yksikköön tai osastohoitoon, maksua lähtöpäivältä ei peritä.
Lyhytaikaisen palveluasumisen maksu sisältää lyhytaikaisen asumisen 1 tai 2 hengen
asukashuoneessa, tarpeen mukaiset hoidon ja hoivan palvelut, asumisjaksolle ajoittuvat ateriat, sekä
tarpeen mukaiset muut tukipalvelut.
Lyhytaikaisessa palveluasumisessa asukas kustantaa itse mm. lääkkeet, henkilökohtaiset
hygieniatarvikkeet ja muut henkilökohtaiset tarvikkeet, henkilökohtaiset puhelinkulut sekä matkat
taksilla tai muulla yleisellä kulkuneuvolla, matkat lääkärin vastaanotoille, sairaalamatkat ja
poliklinikkakäynneistä aiheutuvat matkat.
Lyhytaikainen palveluasuminen/intervallihoito (Ilona)
Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen
Lyhytaikainen päivä- ja yöhoidon maksu
Omavastuu omaishoitajan vapaan ajalta

38,80 €/vrk
22,50 €/päivä/yö
11,60 €/vrk
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Hakalan ryhmäkoti/asiakasmaksut
Vuokra
Ateriavuorokausi
Turvapuhelin
Vuokra turvapuhelinkoneesta

Kulunvalvonta turvapuhelimesta

Liittymismaksu turvapuhelimesta

SIM-kortti matkapuhelimeen
Ylläpitomaksu

15,00 €/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 €/kerta (maksun perii Pielaveden
Vanhusten Kodit ry kunnalta ryhmäkodeissa,
muuten asiakkaalta)
2,00 €/kk (kunta perii ryhmäkodeissa asuvilta
maksun, muuten asiakas hankkii itse SIM-kortin)
55 €/kk (maksu sisältää 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 pyykinpesukoneen käyttö sekä
ensiaputarvikkeet ja muu materiaali.

9. Erityisryhmien asumispalvelut
Erityisryhmien asumispalveluilla tarkoitetaan tuetun asumisen, ohjatun asumisen, palveluasumisen
tai tehostetun palveluasumisen järjestämistä henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua
asumisen järjestelyissä. Asumispalvelujen tavoitteena on tukea asiakasta selviytymään
mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti asumiseen ja muuhun jokapäiväiseen elämään
liittyvistä toiminnoista.
9.1 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen asiakasmaksut
Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja (SHL (1301/2014), 21 §) voidaan tarjota eri
asiakasryhmille, kuten vanhukset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat ja kehitysvammaiset.
Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa
tai asumisensa järjestämisessä.
Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai
itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista
sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla.
Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja
huolenpitoa.
Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on

14

ympärivuorokautista.
Mielenterveyskuntoutujille järjestetään asumispalvelua sosiaalihuoltolain mukaisena asumispalveluna.
Pielaveden kunta ei tuota mielenterveyskuntoutujien asumispalvelua. Asumispalvelu järjestetään
ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta.
1. Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on sosiaalipalvelua, jossa palvelunantaja tukee ja ohjaa sosiaalihuollon asiakasta
itsenäisessä asumisessa tai siirtymisessä itsenäiseen asumiseen. Tuetulla asumisella tarkoitetaan
asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla. Palvelu on asiakasmaksulain 4 §:n
mukaista maksutonta sosiaaliohjausta ja sosiaalista kuntoutusta.
2. Palveluasuminen

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja.
Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja
edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista
kanssakäymistä edistävät palvelut.
Kunta tai kuntayhtymä saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä
pitkäaikaisesta asumispalvelusta Sosiaalihuollon asiakasmaksulain 10 e §:n mukaisen
kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan
maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia.
Maksun määrittämisessä sovelletaan asiakasmaksulaki 10 e §:n mukaista taulukkoa.
Maksu saa olla enintään 5 momentin mukaisen maksuprosentin osoittama määrä 3 momentissa
säädetyn tulorajan ylittävistä kuukausituloista.
Sosiaalihuollon asiakasmaksulain 10 h §:n mukaan kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakkaalta
kohtuullisen maksun 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.
Tukipalveluista perittävät maksut määritellään kohdassa 6.Tukipalvelut.
3. Tehostettu palveluasuminen, pitkäaikainen perhehoito ja pitkäaikainen laitoshoito

Kunta tai kuntayhtymä saa periä pitkäaikaisen (Sosiaalihuollon asiakasmaksulaki 7 b §) tehostetun
palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalta kuukausimaksun.
Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty sosiaalihuollon
asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset. Maksun määräytymisperusteet kohta 7,
ASUMISPALVELUT, mukaan.
Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa asiakas maksaa vuokran ja muut
asumiskustannukset palvelun tuottajalle.
9.2 Mielenterveys ja päihdekuntoutujien avokuntoutus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen avokuntoutuksen asiakasmaksu 22,50 €/vrk.
Mt-kuntoutujien päivätoiminta maksu 14,00 €/käyntikerta. Maksuun sisältyy ateriat 10,43 € sekä
kuljetus 3,57 €.
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9.3 Lyhytaikainen palveluasuminen
Lyhytaikaisen asumispalvelun asiakasmaksusta ei ole erikseen säädetty voimassa olevassa laissa eikä
uutta säännöstä ole myöskään osauudistuksessa. Maksu on kunnan päätettävissä asiakasmaksulain
yleissäännösten rajoissa (1 §, 2 §, 4 §, 5 §ja 12 §)
Maksu ei saa ylittää palvelun tuotantokustannuksia.
Yleensä asiakkaalta peritään lyhytaikaisesta asumispalvelusta kiinteä vuorokausimaksu, joka sisältää
asunnon ja asumiseen liittyvät palvelut
Lyhytaikaisen asumispalvelun maksut eivät kuulu asiakasmaksulain mukaisen maksukaton piiriin.
Kokovuorokautisesta lyhytaikaisesta palveluasumisesta asukkaalta peritään 32,50 €/vuorokausi ja
osavuorokautisesta lyhytaikaisesta asumisesta (joko päivä- tai yöhoito) 22,50 €/kerta.
9.4 Vammaisten asumispalvelut
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (519/77) 4 §:n 1 momentin 2 kohdan
mukaan sosiaalipalveluista ovat maksuttomia kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa
tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 §:ssä ja -asetuksessa 3 §:ssä tarkoitettu kuljetus.
Kehitysvammaisen asiakkaan ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa(= osapäiväistä) ja lain 28 §:ssä tarkoitettua opetusta saavan
lapsen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta.
Asiakasmaksuasetuksen 21 §:n mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan
järjestetystä täydestä ylläpidosta voidaan periä maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa siten kuin 12
§:ssä säädetään ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa siten kuin 15 §:n 1,3, ja 4 momentissa säädetään.
Kehitysvammaisen asiakkaan vastuulla ovat edellä mainituista rajoituksista huolimatta samat
elämiseen liittyvät menot kuin muillakin asiakkailla. Tämä tarkoittaa, että asumispalvelua saavan
kehitysvammaisen henkilön tulee maksaa vuokra, vesi- ja sähkömaksut sekä vuokraan liittyvä jyvitetty
osuus yhteisistä tiloista ja kiinteistön hoitomenot.
Kehitysvammaisen henkilön päivittäinen ylläpito ja siitä perittävä ylläpitomaksu sisältää harrastus- ja
viriketarvikkeet, yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut (sisustustarvikkeet), siivousvälineet ja -aineet,
pyykinpesulaitteet ja -aineet, astianpesulaitteet ja -aineet sekä esimerkiksi kodin pientarvikkeet,
kuten, lamput, biobussit ja wc-tarvikkeet sekä wc-paperit. Näiden hyödykkeiden osalta perittävä
kiinteä ylläpitomaksu on 55 €/kk. Mikäli asiakas on poissa asumisyksiköstä koko kalenterikuukauden,
ei ylläpitomaksua peritä sen kuukauden osalta.
Maksua ei peritä henkilökunnan antamasta ohjauksesta.
Ohjattu asuminen / Vasala
Asiakas maksaa vuokrasopimuksen mukaisen vuokran 253,50 €/kk, sähkön 24 €/kk ja veden 29 €/kk.
Vasalan ateriat:
-aamiainen
-iltapala
-lounas
- päivällinen
- kahvi+kahvileipä

1,62 €
1,62 €
5,85 €
5,85 €
1,62 €
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9.5 Ylläpitomaksu
Ylläpitomaksuun 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 sähköja vesimaksu, saunan ja pyykinpesukoneen käyttö, ensiaputarvikkeet ja muu materiaali.
Ylläpitomaksu tulee määritellä todellisten käyttökulujen mukaan.
Ylläpidosta perittävä asiakasmaksu on 55 €/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.
9.6 Päivä- ja työtoiminnan maksut
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.
Muille asiakasryhmille päivätoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain mukaisesti.
Kunnan itse tuottamaa päivätoimintaa järjestetään Päiväkeskus Ikälässä. Päiväkeskus Ikälän ohjattu
toiminta on maksutonta asiakkaille.
Päiväkeskuksen päivätoimintapäivien aikana asiakkailla on mahdollista ruokailla. Ruokailu on
omakustanteinen. Asiakkaalla voi olla omat eväät tai hän voi ostaa aterian esim. samassa talossa
toimivasta lounasravintolasta.
Mikäli asiakas tarvitsee kyytiä päiväkeskukseen, se voidaan järjestää hänelle joko sosiaalihuolto-,
vammaispalvelu- tai erityishuoltolain perusteella. Lukuun ottamatta erityishuollon perusteella
järjestettyjä kuljetuksia, kyydit ovat maksullisia. Muiden lakiperusteisten kyytien järjestelyistä ja
kustannuksista vastaa asiakas itse. Kukin asiakas vastaa itse niistä kustannuksista, jotka tulee
maksaa esim. taksille tai muulle häntä kuljettaneelle taholle. päiväkeskuksen henkilökunta ei kuljeta
päivätoiminnan asiakkaita päiväkeskukseen tai sieltä pois.
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9.7 Maksu erityispalvelujen (erityishuollon asiakas) asiakkaan kulkemisesta työntekijän
tai kunnan järjestämässä kyydissä
Kyyditys perustuu vapaaehtoisuuteen, työntekijällä ei ole velvollisuutta kuljettaa asiakasta.
Asiakkaat käyttävät pääsääntöisesti vammaispalvelulain mukaista vaikeavammaisen
kuljetuspalvelua tai sosiaalihuoltolain 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 kyydillä. 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.
9.8 Vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden perhehoidon asiakasmaksut
Kunta voi perhehoitolain mukaisesti järjestää henkilön ympärivuorokautisen huolenpidon hänen
oman kotinsa ulkopuolella perhehoitona yksityiskodissa.
Perhehoitolaissa tarkoitetusta perhehoidosta lukuun ottamatta lastensuojelulain perusteella
järjestettyä perhehoitoa, voidaan periä asiakasmaksulain 7 c §:ssä säädetty maksu.
Kehitysvammaisten erityishuollossa perittävät perhehoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan. Lastensuojelulain nojalla
järjestetyn perhehoidon asiakasmaksuja koskevat erilliset säädökset.
Pitkäaikaisen perhehoidon maksu määrätään hoidossa olevan henkilön henkilökohtaisten tulojen
perusteella ja se voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Maksu voidaan
kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön
jää kuukausittain vähintään 167 euroa.
Pitkäaikaisesta perhehoidosta ja ammatillisesta perhehoidosta saa periä 7 c §:ssä tarkoitetun maksun,
jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt
vähintään kolme kuukautta.
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 11,60
euroa vuorokaudelta.
Osapäiväisestä perhehoidosta peritään 22,50 € euroa/osapäivä.
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10. Lastensuojelun asiakasmaksut
Lastensuojelulain mukaisena sijaishuoltona, avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona järjestetyn
perhehoidon, laitoshuollon tai asumispalveluiden kustannusten korvaukseksi voidaan lapsen
vanhemmilta periä asiakasmaksu. Maksun määräämisessä tulee huomioida vanhemman
toimeentulon edellytykset ja muut huollolliset näkökohdat. Lapsen vanhemmilta perittävä maksu
jaetaan heidän maksukykynsä mukaan. Maksu saa olla määrältään lapsen elatuksesta annetun lain
1-3 §:n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen.
Maksukykyä arvioitaessa tuloja ja menoja voidaan arvioida elatusmaksun määräytymisperusteilla.
Jos vanhempi on työtön, voidaan korvaukseksi periä ainoastaan lapsikorotukset
työttömyyskorvauksista. Työssäkäyvän vanhemman osalta laskelman pohjana voidaan käyttää
elatusavun maksuperustetta. Jos toinen vanhemmista on tuloton ja toinen ansaitsee esimerkiksi
palkkatuloa, korvaa enemmän ansaitseva suuremman osuuden lapsen sijaishuollon kustannuksista.
On mahdollista, ettei toisella ole maksuosuutta lainkaan.
Kunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta, jolloin lapsi
saa tässä pykälässä tarkoitettuja perhehoitoa tai laitoshuoltoa taikka asumispalveluja sekä käyttää
ne perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi.
Lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu voi olla enintään 1860,20 euroa kuukaudessa.
Lapsen maksuosuudessa huomioidaan kaikki tulot, lapsilisät, elatusavut, perhe-eläkkeet, mutta myös
esim. lapsen nimiin siirretyn omaisuuden tuotot (esimerkiksi pääomatulot). Kunta voi siis periä tai
nostaa ko. tulot siltä ajalta, kun laitos- tai perhehoito kestää.
Lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (lapsilisää ei lasketa mukaan) tulee varata vähintään 40
% hänen itsenäistymisvaroihinsa. Lapsen etu tulee ennen kunnan etua. Jos lapsella ei ole sellaisia
varoja, joista itsenäistymisvaroja voitaisiin kerryttää, ei lapselta voida myöskään periä
asiakasmaksua
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