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Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää taksoista ja maksuista, jotka perustuvat muuhun kuin lakiin ja
asetukseen tehtäväalueella. Vammaispalvelun maksut ja korvaukset vahvistetaan vuosittain.
Osastopäällikkö voi myöntää maksun alennuksen tai vapautuksen maksuista erityisten sosiaalisten syiden sitä edellyttäessä.

ASUMISPALVELUT; vammaispalvelu
Ylläpitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992) ja
asetukseen (912/1992) niihin myöhemmin tehtyine lisäyksineen ja muutoksineen.
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaan erilaiset palvelut ja tukitoimet, joita
kehitysvammainen henkilö tarvitsee asumisen järjestämisen turvaamiseksi, tulevat kunnan maksettavaksi. Kehitysvammaisen erityishuoltona annettavassa asumispalvelussa asiakkaan maksettavaksi jäävät
ateriamaksut ja tavanomaiseen asumiseen ja elämiseen liittyvät kulut.
Ylläpitomaksuun sisältyy seuraava:
-

informaatiokulut (esim. sanomalehdet, kaapeli-TV, IT ja puhelin)
saunamaksut
yhteiset harrastus- ja viriketarvikkeet
yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut (sisustustarvikkeet)
siivousvälineet ja puhdistusaineet
vaatehuolto (pyykkikone) ja pesuaineet
WC-tarvikkeet, talouspaperit, energiansäästölamput, biopussit ym.

Vuokralaisen henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä Kevakodissa ja Grönkullassa vähintään 220 €/kk.
Asiakkaille, joille myönnetään palveluasuminen vammaispalveluasetuksen (380/1987) tai sosiaalihuoltolain (1301/2014) perusteella, vahvistetaan kotihoidon taulukon mukainen palvelumaksu bruttotulojen mukaan. Lisäksi tulee ateriamaksu.

KEVAKOTI, Pietarsaari, suomenkielisten kehitysvammaisten ryhmäasuminen
Vuokra, johon sisältyvät yleiset tilat
Ruoka;
Päivällinen
Lounas
Aamupala
Iltapala

vahvistetaan
myöhemmin
4,40 €
4,40 €
1,20 €
1,20 €

Ylläpitomaksu/kk
Omaishoitajan lakisääteinen vapaapäivä, hoidettavalta peritään/päivä
Lyhytaikaishoito; alle 16-vuotiaat, ateriat sisältyvät
Lyhytaikaishoito; yli 16-vuotiaat, ateriat sisältyvät
Ruoka/ateria
Aamupala
Iltapala
Vuokralaisen henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 220 €/kk.

140,00 €
11,50 €
13 € / vrk
18,50 € / vrk
4,40 €
1,20 €
1,20 €

GRÖNKULLA, Uusikaarlepyy, kehitysvammaisten ryhmäasuminen
Vuokra
Kiinteistö Oy Uudenkaarlepyyn asunnot laskuttaa
Ruoka;
Päivällinen
Lounas
Aamupala
Iltapala
Ylläpitomaksu/kk
Vuokralaisen henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 220 €/kk.

4,40 €
4,40 €
1,20 €
1,20 €
140,00 €

STELLA, tuettu asuminen henkilöille, joilla on neuropsykiatrisista syistä heikentynyt toimintakyky
Tuettu asuminen ja ohjaus ovat maksuttomia.
OSTOPALVELUT; yksityiset palveluasumisyksiköt
Vuokra, palveluntuottaja laskuttaa asiakasta
Ruoka;
Päivällinen
Lounas
Aamupala
Iltapala
Palvelumaksu, yksilöllisen palvelusuunnitelman mukainen kotipalvelutaksa,
35 %

4,40 €
4,40 €
1,20 €
1,20 €

LYHYTAIKAISHOITO
Yksityiset ostopalvelut + omat asumisyksiköt
Maksut;
Osa-aika enintään 8 t
maksuton alle 16-vuotiaille
16 vuotta täyttäneet maksavat ylläpitomaksun, enintään 8 t
Kokopäiväinen
Alle 16-vuotiaat (ilman omaishoidon tukea)
16 vuotta täyttäneet (ilman omaishoidon tukea)
Omaishoidon tukea saavien hoitomaksu 3 ensimmäisen päivän ajalta/kk

5,00 €

11,50 €

13,00 €
18,50 €
11,40 €

Kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-aikojen hoito on maksutonta vuosiluokasta 3 alkaen
Kokopäivä yli 5 t, ateriakorvaus
5,00 €
Puolipäivä alle 5 t, ateriakorvaus
3,50 €

Vammaispalvelulain mukainen sopeutumisvalmennus on maksutonta.

Laskutusmaksu taksiautoilijoiden kuljetuspalvelukuittien manuaalisesta käsittelystä, ts. kuittien
jotka eivät tule sähköisen seurantajärjestelmän kautta
1 € / kuitti
sis. alv:n

KORVAUKSET
Työkorvaus, sijoitus avoimille työmarkkinoille
Vähintään 4 t / päivä
Kilometrikorvaus auton käytöstä
Kilometrikorvaus mopon käytöstä
Kilometrikorvaus kuntouttavassa päivähoidossa
Henkilökohtainen apu
Tuntipalkka (työnantajamalli)
Palveluseteli; (arvo tuntia kohden)
Arkipäivät, ma-pe klo 7.00 - 18.00
Ilta klo 18.00 - 24.00
Lauantai klo 7.00 - 18.00
Lauantai klo 18.00 - 24.00
Sunnuntai + arkipyhät
Yö

8,41 € / päivä
0,25 € / km
0,17 € / km
0,20 € / km

10,98 €/t

Korotus 15 %
Korotus 20 %
Korotus 100 %
Korotus 100 %
Korotus 25 %

22,00 € / t
25,30 € / t
26,40 € / t
44,00 € / t
44,00 € / t
27,50 € / t

Tukihenkilö; palkkio, vammaispalvelu ja aikuissosiaalityö
sosiaalihuoltolain mukaan
Palkkio
(enintään 48 € / vrk)
Palkkio, kun kaksi asiakasta samanaikaisesti, vammaispalvelu
Palkkio, kun kolme asiakasta samanaikaisesti, vammaispalvelu
Kilometrikorvaus

9,60 € / t
14,40 €
19,20 €
0,25 €

Hoitaja; palkkio (vaatii lähihoitajan koulutuksen)
Palkkio, asiakas jolla erityistarpeita
(enintään 75 € / vrk)
Palkkio, kaksi asiakasta (sisarukset), joilla erityistarpeita (enintään 100 € / vrk)
Kilometrikorvaus

15 € / t
20 €
0,25 €

Omaishoidon tuki
Maksuluokka I
(392,02 € / kk)
Maksuluokka II
(530,17 € / kk)
Erityismaksuluokka III
(784,05 € / kk
Omaishoidon tukea saavien hoitomaksu 3 ensimmäisen päivän ajalta/kk
Lomituspalkkiot
Maksuluokka I
Maksuluokka II
Maksuluokka III

(11,50 €)

(44,32 €/vrk)
(66,49 €/ vrk)
(88,65 €/vrk)

Lomituspalvelu lomittajan kodissa, kulukorvaus
Alle 8 t
Yli 8 t

TUKIPERHE; vammaispalvelu lyhytaikaishoito
Hoitopalkkio
Tavanomainen hoito / vrk
* alle 8 t / tuntimaksu
(aikaisemmin alle 5 t)
Melko vaativa hoito / vrk
*alle 8 t /tuntimaksu
(aikaisemmin alle 5 t)
Erittäin vaativa hoito / vrk
* alle 8 t / tuntimaksu
(aikaisemmin alle 5 t)
Kulukorvaus
Alle 8 t
(aikaisemmin alle 5 t)
Yli 8 t /vrk

392,57
530,91
785,14
11,40 €

44,38 € / vrk
66,58 € / vrk
88,77 € / vrk

5,70 €
16,30 €

76,80 €
9,60 €
89,60 €
11,20 €
121,60 €
15,20 €
5,70 €
16,30 €

ASIAKASMAKSUT
Tukiperhe /osa-aika, enintään 8 t
Maksuton alle 16-vuotiaille
16 vuotta täyttäneet maksavat ylläpitomaksun

5 € / päivä

Tukiperhe / kokopäivä, yli 8 t
Alle 16-vuotiaat /vrk (ilman omaishoidon tukea)
16 vuotta täyttäneet /vrk (ilman omaishoidon tukea)
Omaishoidon tukea saavien hoitomaksu 3 ensimmäisen päivän ajalta/kk

13 €
18,50 €
11,50 €

Alle 16-vuotiaita asiakkaita laskutetaan enintään 36 vuorokaudesta/ vuosi lomitusluokasta
riippumatta (omaishoidon lomitus tai muu lomitus).
16 vuotta täyttäneillä on tuloja, ja heitä laskutetaan kaikista vuorokausista.

