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Asiakirjan nimi: Asiakkailta perittävät ylläpitomaksut 2021 
Päiväys ja hyväksyjä:  16.12.2020 § 161 Hallitus 
Voimassaoloaika: 1.1. - 31.12.2021 
Vastuuhenkilö: Talouspäällikkö 

Asiakkailta perittävät ylläpitomaksut 1.1.2021 alkaen 

1 Soveltamisala 

Kuntayhtymän toimialaan kuuluvien sosiaalipalvelujen yhteydessä anne-
tusta ylläpidosta peritään seuraavat maksut: 

2 Osittaisen ylläpidon maksut 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) mukaan annet-
tujen palvelujen yhteydessä järjestetystä osittaisesta ylläpidosta peritään 
16 vuotta täyttäneeltä henkilöltä ylläpidon laadun ja laajuuden huomioon-
ottaen seuraavien perusteiden mukaiset maksut, ellei sosiaali- ja tervey-
denhuollon maksuista säädetystä laista ja asetuksesta muuta johdu. 
Näitä maksuja sovelletaan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain 
perusteella järjestettäviin palveluihin. 

3 Asumispalvelut 

Asunnon vuokra/välivuokrausasunto/asumisen ylläpito  
Asumispalvelussa peritään kulloinkin kyseisestä asunnosta maksettava 
vuokra (Vaalijalan kuntayhtymän omistamat ja välivuokraamat asunnot). 
Asuntojen vuokrat perustuvat Huoneenvuokralain (31.3.1995/481) 
mukaisiin vuokrasopimuksiin. Kehitysvammaisen asumisesta asunnosta 
voidaan periä maksettava vuokra vaihtoehtoisesti asumisen ylläpitona. 

Asumispalveluun liittyvät muut palvelut 
Asunnon puhtaanapitoon ja henkilökohtaisen hygienian hoitoon 
luovutetuista tarvikkeista, yhteisten tilojen pientarvikkeista sekä pyykki- ja 
kuljetuskustannuksista peritään enintään 35 euroa kuukaudessa. 
Tilapäismajoituksesta toimintayksiköissä peritään 12 euroa vuorokaudelta. 

4 Ateriat (suluissa vuoden 2020 hinnat) 

Ateriat asumisyksiköissä 
lounas tai päivällinen ..................................... 4,30 €  (4,30 €) 
lounas (sis. jälkiruuan) ................................... 5,50 €  (5,50 €) 
päivällinen ...................................................... 3,30 €  (3,30 €) 
väliateria, aamu- tai iltapala ........................... 2,00 €  (2,00 €) 
kahvi/tee ja kahvileipä tai voileipä .................. 1,20 €  (1,20 €) 
pelkkä kahvi tai tee ........................................ 0,70 €  (0,70 €) 
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Ateriat päivä- ja työtoiminnassa (toiminta- ja monipalvelukeskukset) 
 lounas tai päivällinen ..................................... 4,30 €  (4,30 €) 
 lounas (sis. jälkiruuan) ................................... 5,50 €  (5,50 €) 
 päivällinen ...................................................... 3,30 €  (3,30 €) 
 väliateria, aamu- tai iltapala ........................... 2,00 €  (2,00 €) 
 kahvi/tee ja kahvileipä tai voileipä .................. 1,20 €  (1,20 €) 
 pelkkä kahvi tai tee ........................................ 0,70 €  (0,70 €) 
 
 Sosiaalihuoltolain mukaiset maksut 
 lounas  ........................................................... 5,00 €  (5,00 €) 
 kahvi/tee ja kahvileipä tai voileipä .................. 1,60 €  (1,60 €)             
 pelkkä kahvi tai tee ........................................ 0,90 €  (0,90 €) 
 
 
5 Soveltamisohjeet 
 
 Tarkempia ohjeita tämän taksan soveltamisesta antavat tarvittaessa 

talouspäällikkö ja avopalvelujen johtaja. 
 
 
6 Voimaantulo  
 
 Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2021. 
 
 


