Perhe- ja sosiaalipalvelut
Asiakasmaksut 1.1.2021
(asiakas -> kuntayhtymä)

Hyväksytty: YH 18.11.2020 § 151
Päivitetty asiakasmaksulain muutosten 1.7.2021 mukaisiksi.

1. Vammaispalvelut
Vammaispalvelun palveluasuminen ja kehitysvammahuollon asumispalvelut


ateriamaksu

15 € /pv

jos ateriamaksu on alle 15 €/pv, palveluntuottaja perii maksun asiakkaalta



25-45 € /kk

ylläpitomaksu

Kirsikkakoti






vuokra
vesi
tilapäinen ympärivuorokautinen asumispalvelu
alle 16-vuotiaat
päivähoito
yöhoito

291 €/kk
13,10 €/kk
26 €/pv
11,40 €/pv
18 €/pv
18 €/pv

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu


asiakkaan omavastuuosuus, jonka taksi perii asiakkaalta matkan yhteydessä

matkakilometrit omavastuuenintään

osuus

alle 6 km

3,30 €

9 km

3,60 €

12 km

3,90 €

16 km

4,70 €

20 km

5,50 €

25 km

6,10 €

30 km

6,80 €

35 km

7,40 €

40 km

8,20 €

45 km

9,30 €

50 km

10,10 €

80 km

15,50 €

90 km

17,30 €

100 km

18,70 €
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Kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminta (Hovipaja ja Toimari)



ateriamaksu
5 €/pv
matkakulut korvataan asiakkaalle, mikäli hän kulkee julkisilla kulkuvälineillä

Omaishoidon vapaat


asiakasmaksu

11,40 €/vrk

2. Aikuisten psykososiaaliset palvelut
Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut





Tehostetussa palveluasumisessa asiakasmaksu on 85 % asiakkaan kuukausinettotuloista
kuitenkin niin, että käyttövaraksi jää 200€/kk. Ateriapalvelusta ei peritä erillistä maksua
vaan se sisältyy pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuun. Tuloista tehdään lain 10 c ja 10 d §:n mukaiset vähennykset, kuten tehostetun palveluasumisen asumismenot, edunvalvojan palkkio sekä lääkemenot.
Lyhytaikaisessa (alle 3 kk) tai jaksotetussa palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa asiakkaalta peritään asiakasmaksua 27 €/pv.
Tuetussa- ja palveluasumisessa sovelletaan asiakasmaksun määräämisessä asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaista kotona annettavan palvelun kuukausimaksuperustetta. Koska
avun ja tuen tarve on jatkuvaa ja säännöllistä, lähes päivittäistä, asiakasmaksuna peritään
asiakasmaksuasetuksen 10e§ mukaan kotona annettavan palvelun yksinäisen henkilön mukaan määräytyvä enimmäismaksu. Tuloraja vuonna 2021 on yksinäisen henkilön kohdalla
588 e/kk.
Asiakas maksaa palvelutalo/asunto kohtaisen vuokran ja tarvitsemiensa palvelujen maksut,
kuten tukipalvelujen maksut vahvistettujen maksujen mukaisesti sekä mahdollisen säännöllisen ja jatkuvan kotihoidon maksun 1.7.2021 voimaan tulevan asiakasmaksulain maksutaulukon mukaisesti.

3. Lapsiperheiden palvelut
Lapsiperheiden kotipalvelu








Lapsiperheiden kotipalvelun käynneistä ei peritä maksua, kun kotipalvelu kuuluu lapsiperheiden sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkaan asiakassuunnitelman mukaisiin palveluihin.
Kotipalvelun tarve, joka ei perustu sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuuteen, vaan
yleensä ainoastaan somaattiseen syyhyn (esim. lapsen sairaus) peritään kotipalvelusta kotihoidon mukaan määräytyvä maksu.
Ennaltaehkäisevänä palveluna lapsiperheiden on mahdollista saada viisi maksutonta käyntikertaa, jotka eivät edellytä sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia tai asiakkuutta.
Ennaltaehkäisevänä palveluna Keski-Satakunnan kuntien alueella perheeseen tulevalle uudelle lapselle tarjotaan lapsikohtainen vauvalahjakortti (lahjakortin saa kaksin- tai kolmin-
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kertaisena ym., jos perheeseen tulee kerralla useampi uusi lapsi), joka oikeuttaa neljän tunnin käyntiin lapsiperhepalvelujen kotipalvelun työntekijälle. Lahjakortti annetaan neuvolasta.
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