
§ 140 Sosiaalihuollon asiakasmaksut 2022
 
Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2021 § 140
 
 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia on uudistettu 1.1.2022 alkaen

maksukaton osalta. Lisäksi maksuissa on otettu huomioon mm.
indeksikorotukset.

Sosiaalihuollon asiakasmaksut on esitetty liitteessä.

 
Valmistelija lakimies Soile Lepistö
 
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä asiakasmaksut liitteen

mukaisina 1.1.2022 alkaen.
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
 
Lisätietoja lakimies Soile Lepistö, 044 425 5996, soile.lepisto@seinajoki.fi
 
Liitteet Sosiaalihuollon asiakasmaksut 2022 pöytäkirja
 

Seinäjoen kaupunki Pöytäkirjanote 12/2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2021 SJK/1682/02.05.00.00/2021

 1

Asiakirja on laadittu ja allekirjoitettu sähköisesti
Uotila Jaana, johdon sihteeri
21.12.2021 10:30



 
 
 
Pöytäkirja nähtävänä www.seinajoki.fi 14.12.2021
 
Tiedoksianto
 

Seinäjoen kaupunki Pöytäkirjanote 12/2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2021 SJK/1682/02.05.00.00/2021

 2



 
 
 
 
 
 
SOSIAALIHUOLLON ASIAKASMAKSUT 
1.1.2022 ALKAEN 
 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalihuollon asiakasmaksut 2022 pöytäkirja, § 140



2 
 

 

Sisällysluettelo 
I KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT (10 e §) ................................................................................................................... 4 

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta 
perittävä maksu .................................................................................................................................................................. 4 

Tulorajat ja maksuprosentit ........................................................................................................................................ 4 

Palveluasuminen ja asumispalveluun liittyvät tukipalvelut, Simunan pienkoti ......................................... 6 

Palveluasuminen ja asumispalveluun liittyvät tukipalvelut ............................................................................. 7 

Kuukausimaksun perusteena olevat tulot .............................................................................................................. 7 

Tuloista tehtävät vähennykset................................................................................................................................... 8 

Sosiaalihuoltolain mukaisten erityisryhmien palvelut ............................................................................................ 9 

Lyhytaikaisesta ja tilapäisestä kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu .......................................... 9 

Kotihoidon arviointijakso ........................................................................................................................................... 9 

Kotikuntoutusjakso ....................................................................................................................................................... 9 

Lapsiperheiden kotipalvelu ...................................................................................................................................... 10 

Kotiin tuotettavat tukipalvelut ...................................................................................................................................... 10 

Turvapuhelinpalvelut ................................................................................................................................................. 11 

Ikäihmisten päiväryhmät, tilapäinen päiväkäynti ja yöpyminen ................................................................. 11 

Palveluseteli .................................................................................................................................................................. 11 

II PITKÄAIKAISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN, PITKÄAIKAISEN PERHEHOIDON JA 
PITKÄAIKAISEN LAITOSHOIDON MAKSU (7 c §) ....................................................................................................... 12 

Kuukausimaksun perusteena olevat tulot ................................................................................................................ 13 

Tuloista tehtävät vähennykset ..................................................................................................................................... 13 

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli............................................................................................................... 14 

Käyttövara ......................................................................................................................................................................... 14 

Lyhytaikainen asuminen tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa ............................................... 15 

Päihdehuolto ..................................................................................................................................................................... 15 

Omaishoidon vapaat ...................................................................................................................................................... 15 

Lyhytaikainen kotiin annettava hoito ........................................................................................................................ 15 

III MUUT ASIAKASMAKSUIHIN LIITTYVÄT ASIAT ...................................................................................................... 16 

Maksukatto ........................................................................................................................................................................ 16 

Kohtuullistaminen ........................................................................................................................................................... 16 

Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen ......................................................................................................... 16 

Maksun periminen poissaolon ajalta ......................................................................................................................... 16 

IV VAMMAISTEN KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT ................................................................................................. 16 

Kehitysvammaisten lasten ja muuta erityistä tukea tarvitsevien lasten perhe- ja ryhmälomitus / 
sosiaalihuoltolain mukainen päätös .......................................................................................................................... 17 

Lyhytaikainen laitoshoito kehitysvammahuollossa .............................................................................................. 17 

V VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASIAKASMAKSUT ...................................................................................... 17 

Sosiaalihuollon asiakasmaksut 2022 pöytäkirja, § 140



3 
 

Päivätoiminta .................................................................................................................................................................... 17 

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen ympärivuorokautisessa yksikössä .............................. 17 

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen kotiin .................................................................................... 17 

Vammaispalvelulain mukainen lyhytaikainen asumispalvelu .......................................................................... 17 

Vammaispalvelulain mukaiset virkistys- ja asiointimatkat ................................................................................ 18 

Vammaispalvelulain mukaiset opiskelu- ja työmatkat ........................................................................................ 18 

VI KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISHUOLTOLAIN MUKAISET ASIAKASMAKSUT............................................... 19 

Lyhytaikainen asuminen ............................................................................................................................................... 19 

Kehitysvammaisten pitkäaikaisesta asumisesta avohuollon asumisyksikössä perittävä maksu ............ 19 

Kehitysvammaisten ylläpitomaksut pitkäaikaisessa asumispalvelussa ......................................................... 19 

Ateriamaksujen määräytyminen kehitysvammaisten asumisyksiköissä ........................................................ 21 

Kehitysvammaisten toimintakeskukset ja senioritoiminta................................................................................... 21 

VII TURVA-ASUNTOA KOSKEVAT MAKSUT ................................................................................................................ 22 

VIII LASTENSUOJELUN HOIDONKORVAUS ................................................................................................................. 22 

Hoidonkorvaus etuuksista ............................................................................................................................................. 22 

Vanhemmilta perittävät asiakasmaksut .................................................................................................................... 23 

Lapselta perittävät tulot, korvaukset ja saamiset ................................................................................................... 24 

Täysi-ikäiset jälkihuoltonuoret ..................................................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalihuollon asiakasmaksut 2022 pöytäkirja, § 140



4 
 

 

I KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT (10 e §) 
 

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta pe-
rittävä maksu 

 
Terveydenhuoltolain 25 §:ssä tarkoitetusta kotisairaanhoidosta sekä sosiaalihuolto-
lain 19 §:ssä tarkoitetusta kotipalvelusta ja 20 §:ssä tarkoitetusta kotihoidosta peri-
tään kuukausimaksu, 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. (Laki sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 1201/2020 10 e §). 
Säännölliseen kotona annettavaan palveluun lasketaan kuuluvaksi kotisairaanhoidon 
(pl. lääkärin suorittamat käynnit), kotihoidon, yöpartiotoiminnan käynnit ja etähoito-
käynnit. Kotihoidon palveluissa osa kotihoidon käynneistä voidaan tehdä etähoitona 
kuvapuhelimen avulla. Kuukausimaksu määräytyy yhteenlaskettujen palvelutuntien 
perusteella.  
 
Sosiaalihuoltolain 21 §:ssä tarkoitetusta palveluasumisesta peritään kuukausimaksu, 
jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasialli-
sesti kestänyt vähintään kolme kuukautta (pitkäaikainen asumispalvelu). Alle kolme 
kuukautta kestävä palvelu on lyhytaikaista palveluasumista. 
 
Kotiin annettavien palveluiden määrä ja sisältö perustuu aina asiakkaalle laadittuun 
hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Käynteihin kuuluvaksi lasketaan vain asiakkaan luona 
käytetty aika. 

 

Tulorajat ja maksuprosentit 
 

Kunta tai kuntayhtymä saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta 
palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta kuukausimaksun, joka määräytyy 
palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja per-
heen koon mukaan. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia. 
Maksu saa olla enintään 5 momentin mukaisen maksuprosentin osoittama määrä 3 
momentissa säädetyn tulorajan ylittävistä kuukausituloista. 
 
Tulorajat ja maksuprosentit ovat seuraavat: 
 
Taulukko 1. Tulorajat 

 Perheen koko/henkilöä 

 1 2 3 4 5 6 

Tuloraja €/kk 598 1103 1731 2140 2591 2976 

  

Taulukko 2. Maksuprosentit 
 Maksuprosentit perheen koon mukaan/henkilöä 

Palvelutunnit 

h/kk 

1 

hlö 

2 

hlöä 

3 

hlöä 

4 

hlöä 

5 

hlöä 

6 tai yli 

hlöä 
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0–4 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 

19 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 

25 28,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

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 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 yli 35,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
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Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla kustakin seu-
raavasta henkilöstä.  
 
Kotihoidossa perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai pa-
risuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän alaikäiset lapsensa, ja/tai jompikumpi 
vanhemmista alaikäisine lapsineen. Palveluasumisessa asuva tulkitaan yksin asu-
vaksi.  

 

Esimerkkilaskelma  

1 hengen talouden tulot 1000 €/kk 

vähennetään tuloraja -588 €/kk 

erotus    412 €/kk      

myönnetyt palvelutunnit  9 h/kk 

palvelutuntien mukainen maksuprosentti 17 % 

kuukausimaksun laskukaava 412 €/kk x 17 % 

Asiakkaan kuukausimaksu 70,04 €/kk 

 
 
Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä saadaan käyt-
tää maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää (esim. myön-
netty 4–8 h palvelua, maksuprosentti on 6 h mukainen). Palvelutunnit huomioidaan 
kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään koko-
naiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin. Maksu peritään palvelupää-
töksen mukaisesti.  Asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa palvelupäätös tarkistetaan 
uudelleen.  
 
Edellä 3 ja 4 momentissa säädetyt euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi työnteki-
jän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Laskennan 
perusteena käytetään sitä työeläkeindeksin pistelukua, joka on vahvistettu tarkistus-
vuodelle työntekijän eläkelain 98 §:n soveltamista varten. Tarkistusvuosi on se vuosi, 
jota seuraavan vuoden alusta indeksitarkistus toteutetaan. Indeksillä tarkistetut euro-
määrät pyöristetään lähimpään täyteen euroon, ja ne tulevat voimaan tarkistusvuotta 
seuraavan vuoden alusta. 
 

 
Palveluasuminen ja asumispalveluun liittyvät tukipalvelut, Simunan pienkoti 

 
Tulosidonnaiseen kuukausimaksuun sisältyvät hoidon ja hoivan lisäksi sellaiset asu-
misyksikössä annettavat asiakaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman/asiakassuunnitel-
man (= palvelujen toteuttamissuunnitelma) mukaiset palvelut, jotka liittyvät kiinteästi 
asiakkaan kuntoutumista edistävään hoitoon ja huolenpitoon.  
 
Kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakkaalta asiakasmaksulain 10 h §:n mukaan  
kohtuullisen maksun asiakassuunnitelmaan sisältyvistä tukipalveluina järjestettävistä 
tai asumispalveluun liittyvistä ateria-, vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- ja turvapal-
veluista, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävistä palveluista sekä 
muista vastaavista asumista tukevista palveluista. 
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Arviointijakson aikana (max 30 vrk) lyhytaikainen asuminen palveluasumisessa on 28 
€ jokaiselta alkavalta vuorokaudelta. Palveluasumisen maksu sisältää vuokran, ate-
riamaksut ja palvelumaksun osuuden. Asumisen jatkuessa arviointijakson jälkeen 
palvelumaksuksi määritellään palvelutuntien enimmäisraja eli 38 h tai yli, jolloin mak-
suprosentiksi muodostuu 35 %.  
 
Ateriahinnat: 
Lounas 6,70 € 
Ateriapaketti (aamiainen, lounas, päivällinen) 13,90 € 
Koko ateriapäivä 16 € 
 
Palveluntuottaja laskuttaa kaupungilta asiakkaan ateriamaksut, ja kaupunki laskuttaa 
läpilaskutuksena ateriat asiakkaalta. Asiakkailla voi olla myös mahdollisuus palvelun-
tuottajasta riippuen, ostaa suoraan itse haluamansa ateriat. 
 
Tukipalvelumaksu 60 €/kk (sisältää kodin yhteiset varusteet, kodin puhdistusaineet, 
yhteisten tilojen siivous, asuntojen viikkosiivous ja turvapalvelut) 
 
 

Palveluasuminen ja asumispalveluun liittyvät tukipalvelut 
 
Tulosidonnaiseen kuukausimaksuun sisältyvät hoidon ja hoivan lisäksi sellaiset asu-
misyksikössä annettavat asiakaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman/asiakassuunnitel-
man (= palvelujen toteuttamissuunnitelma) mukaiset palvelut, jotka liittyvät kiinteästi 
asiakkaan kuntoutumista edistävään hoitoon ja huolenpitoon. Näitä palveluja ovat 
lääkkeiden annostelu/annosjakelupalvelu, apteekkiasiointi, asiakkaan toimintakykyä 
ylläpitävä/kuntouttava toiminta, palvelukodissa toteutettava vaatehuolto, siivous, asi-
akkaan avustaminen vaatehuollossa, siistimisessä, peseytymisessä, saunomisessa 
ja aterioinnissa, palvelukodissa tapahtuva toiminta ja sosiaalista kanssakäymistä 
edistävät palvelut.  
 
Kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakkaalta asiakasmaksulain 10 h §:n mukaan  
kohtuullisen maksun asiakassuunnitelmaan sisältyvistä tukipalveluina järjestettävistä 
tai asumispalveluun liittyvistä ateria-, vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- ja turvapal-
veluista, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävistä palveluista sekä 
muista vastaavista asumista tukevista palveluista. 
 
Palveluntuottaja laskuttaa kaupungilta asiakkaan ateriamaksut, ja kaupunki laskuttaa 
läpilaskutuksena ateriat asiakkaalta. Asiakkailla voi olla myös mahdollisuus palvelun-
tuottajasta riippuen, ostaa suoraan itse haluamansa ateriat. 
 
 

 

Kuukausimaksun perusteena olevat tulot 
 

Tulona otetaan huomioon 

• asiakkaan ja hänen avio- tai avopuolisonsa jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saa-
dut veronalaiset ansio- ja pääomatulot (bruttotulot) ja tulonhankkimisesta aiheutu-
neilla kustannuksilla vähennettynä 

• verosta vapaat tulot (mm. elatustuki, elinkorko, eläkettä saavan hoitotuki, vam-
maistuki) 

• laskennallinen metsätulo  

Sosiaalihuollon asiakasmaksut 2022 pöytäkirja, § 140
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• jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat tai tunnustuspalkinto siltä osin 
kuin ne säädetään veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 §:n 2 momentissa 

• toistuvat tulot, myös osinko- ja korkotulot 
• osakesäästötilille maksetut osingot ja sijoitusrahastoista vuosittain asiakkaalle 

maksettava tuotto  
• opintoraha ja aikuiskoulutustuki 
• lasten kotihoidon tuki 

Huom! Veronalaisina tuloina voidaan ottaa huomioon viimeksi toimitetussa verotuk-
sessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, 
jotka Verohallinto ennakkoperintälain (1118/1996) 6 §:n 1 momentin nojalla vuosittain 
antamissaan päätöksissä ennakonpidätyksen ja ennakonkannon laskentaperusteista 
määrää. 
 
Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuu-
kauden keskimääräinen kuukausitulo. 
 
Tulona ei oteta huomioon 
 
• tuloverolain (1535/1992) 92 §:ssä tarkoitetut verovapaat sosiaalietuudet 
• Sijoitusrahastojen ns. kasvuosuuksille maksetut tuotot, joita ei vuosittain jaeta ra-

hastosta ulos. 
 

Tuloista tehtävät vähennykset 
 

Ennen kuin jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun asiakkaan tai pitkä-
aikaisen palveluasumisen asiakkaan kuukausimaksua määrätään, maksun perus-
teena olevista tuloista tehdään seuraavat vähennykset:  

• suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat 
muut vastaavat kustannukset;  

• poikkeus: elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan avio-
puoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen pit-
käaikaisen palveluasumisen alkamista. 

• avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoi-
tettu pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka on suoritettava ra-
hana; 

• kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus 
(syytinki), joka on suoritettava rahana; 

• edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio, kui-
tenkin enintään edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena) 

 

Kuukausituloista vähennetään myös palveluasumiseen muuttavan asiakkaan todelli-
set asumismenot, jotka hänelle ovat aiheutuneet ennen pitkäaikaiseen palveluasumi-
seen siirtymistä: 

• omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten 6 kk:n 
ajalta (sähkö-, vesi-, lämmitys- ja jätehuoltokulut, yhtiövastike) 

• vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuul-
liset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tar-
koitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta (1 kk:n ajalta vuokra, sähkö- ja vesikulut); 
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• asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä 
tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuul-
liset kulut 3 kuukaudelta 

 
 

Sosiaalihuoltolain mukaisten erityisryhmien palvelut 
 
Erityisryhmiä ovat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, asunnottomat asumispalvelu-
jen tarpeessa olevat asiakkaat, sekä ne neuropsykiatriset asiakkaat, jotka eivät täytä 
vaikeavammaisuuden kriteereitä. Näille järjestetään asumispalveluja (palvelu- ja tuki-
asumista) ja neuropsykiatrisen valmentajan palveluja sosiaalihuoltolain 11,14 ja 21 § 
nojalla. Asumispalveluiden asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksulain 1 §:ään, jonka mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista 
voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Palveluista perit-
tävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suu-
ruinen. 
Aterioiden osalta peritään palveluntuottajan määrittelemä ateriamaksu, kuitenkin 
enintään 16 €/vrk. 
 
Asumisen tuen palvelut ovat maksuttomia.  

 

 

Lyhytaikaisesta ja tilapäisestä kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu 
 

Lyhytaikainen kotona annettava palvelu on satunnaista, tilapäiseen tarpeeseen. Mi-
käli palvelu jatkuu yli 2 kk tai sen ennakoidaan olevan pitkäaikaista, palvelusta peri-
tään jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu. 
 
Maksuja ei saa periä säännöllisen kotihoidon asiakkaalta. 
 
 

TILAPÄISET  KOTIHOIDON KÄYNNIT €/käynti 
Tilapäinen kotihoidon käynti  12,20 € 
Lääkärin kotikäynti  19,20 € 
Tilapäinen kotisairaanhoidon käynti 12,20 € 

 
 
Kotihoidon arviointijakso 

 
Kotihoidossa uusi asiakkuus alkaa arviointijaksolla. Arviointijakson aikana arvioidaan 
ja tarkennetaan asiakkaan palvelutarve. Arviointijakso on kestoltaan 1-28 vrk mittai-
nen ja sen aikana käynneistä peritään vuorokausiperusteinen maksu. Mikäli asiak-
kuus jatkuu säännöllisenä palveluna arviointijakson jälkeen, määräytyy asiakkaalle 
tuloihin perustuva kuukausimaksu. 
 

Kotihoidon arviointijakso/vrk 20 € 
 
 

Kotikuntoutusjakso 
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Asiakkuus kotikuntoutustiimissä aloitetaan arviointijaksolla, joka voi olla pituudeltaan 
1-28/vrk. Mikäli palveluntarve jatkuu yli neljän (4) viikon, asiakkaalle määräytyy tuloi-
hin perustuva säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu, kuten tavallisessakin kotihoi-
dossa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaan ollessa kotikuntoutusjaksolla asiakasmak-
sut pysyvät jakson aikana ennallaan.  
 

Kotikuntoutusjakso/vrk 20 € 
 
 

Lapsiperheiden kotipalvelu 
 
Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämänti-
lanteen perusteella. Syitä ovat sairaus, synnytys, vamma tai muu vastaavanlainen 
syy kuten uupumus. Erityinen perhetilanne on esimerkiksi silloin, kun kyseessä on 
vanhempien erotilanne, toinen vanhempi on vankilassa tai perheenjäsenen kuolema. 
Lisäksi kyseessä on erityinen perhetilanne, kun perheessä on vammainen lapsi, kak-
soset tai aikuinen omainen hoidettavana. Lapsiperheelle on järjestettävä välttämätön 
kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista laissa mainittujen 
syiden vuoksi.  
Kotipalvelua on järjestettävä yleisenä perhepalveluna. Myös lastensuojeluasiakkailla 
on oikeus kotipalvelun saamiseen. 
Kotipalvelun kautta ei saa siivousapua tai ruoanlaittopalvelua. 
Palvelun järjestämisestä ja siihen liittyvästä asiakasmaksusta tehdään viranhaltija-
päätös. 
 
Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään kertamaksu seuraavasti: 
 

0 – 2 h 15 € 
2 – 5 h 20 € 

 
 
Säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään maksu säännöllisen kotihoidon 
maksutaulukon 2022 mukaisesti. 
Asiakasmaksu määritellään perheen käytettävissä olevien tulojen mukaan. Palvelusta 
kirjataan suunnitelma. 
Lastensuojelun asiakkailta ei maksua peritä.  
 
Tilapäisestä lapsiperheiden kotipalvelun maksuista ei säädetä asiakasmaksulaissa 
eikä asetuksessa muuta, kuin että perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuotta-
misesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Tilapäisestä kotipalvelusta peritään 
maksu yllä olevan taulukon mukaisesti.  
Lapsiperheiden kotipalvelua voi saada pääsääntöisesti enintään 4 pv/kk. Jos palvelun 
tarve jatkuu yli 4 pv, maksuissa noudatetaan säännöllisen kotihoidon maksuja. 

 
 
 

Kotiin tuotettavat tukipalvelut 
 

Sosiaalihuoltoasetuksen (1983/607) 9 §:n 2. kohdan mukaan järjestetään tukipalve-
luja, kuten ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaa-
lista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Asiakasmaksulaissa ja asetuksessa ei 
edellä mainituista maksuista ole muita säännöksiä, kuin että perittävä maksu saa olla 
enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. 
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KOTIHOIDON TUKIPALVELUT  
Asiointipalvelu 9 €/kerta 
Kotiin kuljetettu ateria 5 €/ateria 

3,50 €/kuljetus 
Ateriatuki Kuntakeskuksista yli 7 km etäisyydellä asu-

vien henkilöiden kotiin kuljetettavia aterioita 
tuetaan 2,80 €/ateria (kaupungin sopimuksen 
piirissä olevat ateriapalveluyrittäjät)   

Lounas Hyllykalliokoti, Ylistupa  
vuokra-asunnot, Onnela 

6,70 € 

Ateriapaketti (aamiainen, lou-
nas, päivällinen) 

13,90 € 

Peseytymispalvelu 5 €/kerta 
7 €/kuljetus 

Vaatehuolto 6 €/koneellinen (sis. kuljetuksen) 
6,50 €/koneellinen (sis. kuljetuksen ja pesuai-
neen) 
5 €/pyykin kuljetus edestakaisin 

Kauppakassipalvelut 11 €/kerta 
  

Turvapuhelinpalvelut  
 
Turvapuhelimen kk-maksu 29 € + lisälaitemaksut (palveluntuottajan määrittelemät 
hinnat) 
 
Kiireetön auttamiskäynti 20 €/käynti  
 

 

Ikäihmisten päiväryhmät, tilapäinen päiväkäynti ja yöpyminen 
 
Kokopäiväryhmän hinta tai päiväkäynnin (yksikössä) hinta on 16 €  
Puolipäiväryhmä tai tilapäinen oleskelu (alle 3 h) 9 €  
Puolipäiväryhmä, joka ei sisällä lounasta 4 e/kerta (esim. Aalto-ryhmä, Ylistuvan 
ryhmä)  
Yöpyminen yksikössä 16 €/kerta  
Kuljetuksista peritään asiakkaalta 7 €/ pv  

 

Palveluseteli 
 

Tukipalveluihin ja tilapäiseen kotihoitoon myönnettävän palvelusetelin arvon voi kunta 
päättää itse. Seteli voi olla tasasuuruinen tai tulosidonnainen. Palvelusetelin arvon 
tulee olla riittävä. 
 
− sotainvalidien puhtaanapitopalvelujen setelin arvo on 34 €/h 
− tilapäisenä kotihoitona myönnettävän palvelun palvelusetelin arvo niissä tapauk-

sissa, joissa palvelun tarpeen arvioidaan kestävän enintään kaksi kuukautta, on 
26 e/h ja lauantain klo 18 – sunnuntain klo 21 välisenä aikana 36 €/h 

− säännöllisen kotihoitoon myönnettävän palvelusetelin tulorajat ja vähennyspro-
sentit ovat samat kuin säännöllisen kotihoidon kuukausimaksua määrättäessä. 
Asiakkaan maksama omavastuuosuus on samansuuruinen palveluajankohdasta 
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riippumatta, vaikka palvelusetelin arvo voi olla erisuuruinen arkipäivisin, iltaisin ja 
viikonloppuna 

− säännölliseen kotihoitoon myönnettävän palvelusetelin arvo on 27 €/h kun kotita-
louden tulot eivät ylitä edellä esitettyjä tulorajaa.  Tulorajan ylittävä tulo vähentää 
palvelusetelin täyttä määrää kotitalouden koon mukaan määräytyvällä %-osuu-
della tulorajan ylittävästä tulosta jaettuna 60:lla  

− alin palvelusetelin arvon on kuitenkin vähintään 7 €/h  
− omaishoidon sijaishoitajapalvelun palvelusetelin arvo on 30 €/h (ikäihmiset ja 

vammaiset) 
− viranhaltijalla on myös mahdollisuus korottaa palvelusetelin arvoa, mikäli asiak-

kaan maksukyky on heikko 
 

 
 
 
 
 
 
 

II PITKÄAIKAISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN, PITKÄAIKAISEN PERHEHOIDON JA 
PITKÄAIKAISEN LAITOSHOIDON MAKSU (7 c §) 
 

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkaalta peritään kuukausimaksu. 
Maksu on enintään 85 % asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksu-
laissa (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttami-
sesta 1201/2020 § 10 c ja § 10 d) säädetyt vähennykset.  

 

Laskukaava on  
− asiakkaan kuukausimaksu €/kk: (nettotulot - tuloista tehtävät vähennykset) * 85 %  
− asiakkaan maksu/hoitopäivä: [(nettotulot - tuloista tehtävät vähennykset) * 85 %] * 

12: 365 
 
Jos asiakas on välittömästi ennen pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen alka-
mista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suu-
remmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausi-
tulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 % puolisojen yhteenlaske-
tuista kuukausituloista, joista on tehty lakisääteiset vähennykset (Laki sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 1201/2020, § 10 c ja 
§10 d). Kuukausitulona otetaan huomioon asiakkaan tulojen lisäksi puolison vastaa-
vat tulot.  
 
Laskukaava on 
− asiakkaan kuukausimaksu €/kk: (puolisojen yhteenlasketut nettotulot - tuloista 

tehtävät vähennykset) * 42,5 %  
− asiakkaan maksu/hoitopäivä: [(puolisojen yhteenlasketut nettotulot - tuloista tehtä-

vät vähennykset) * 42,5 %] * 12: 365 
 

Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumi-
sessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu mää-
räytyy asiakkaan omien tulojen perusteella.  
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Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomi-
oon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo. 

 
 

Kuukausimaksun perusteena olevat tulot  
 

Tuloina otetaan huomioon 

• asiakkaan jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut tulot ennakonpidätyksen ja en-
nakonkannon jälkeen (nettotulot) tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla 
vähennettynä  

• verosta vapaat tulot (mm. elinkorko, eläkettä saavan hoitotuki, vammaistuki) 
• jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat tai tunnustuspalkinto otetaan tu-

lona huomioon siltä osin kuin ne säädetään veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 
§:n 2 momentissa 

• jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat tai tunnustuspalkinto siltä osin 
kuin ne säädetään veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 §:n 2 momentissa 

• laskennallinen metsätulo otetaan huomioon 
• toistuvat tulot, myös osinko- ja korkotulot  
• osakesäästötilille maksetut osingot ja sijoitusrahastoista vuosittain asiakkaalle 

maksettava tuotto.  
• opintoraha ja aikuiskoulutustuki. 
• lasten kotihoidon tuki 
 

Tuloina ei oteta huomioon: 

• tuloverolain (1535/1992) 92 §:ssä tarkoitetut verovapaat sosiaalietuudet  
• sijoitusrahastojen ns. kasvuosuuksille maksetut tuotot, joita ei vuosittain jaeta ra-

hastosta ulos 
• lapsen elatusapu 

 
 

Tuloista tehtävät vähennykset 
 

Ennen tehostetun palveluasumisen kuukausimaksun määräämistä kuukausituloista 
tehdään seuraavat vähennykset asiakkaan osalta, ja myös asiakkaan avo- tai avio-
puolison osalta, mikäli puolison tulot otetaan huomioon asiakasmaksua määrättä-
essä:  
 
• suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat 

muut vastaavat kustannukset 
• poikkeus: elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan avio-

puoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen pit-
käaikaisen tehostetun palveluasumisen alkamista 

• avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoi-
tettu pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka on suoritettava ra-
hana 

• kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus 
(syytinki), joka on suoritettava rahana 

• edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio, kui-
tenkin enintään edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena) 
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Kuukausituloista vähennetään myös tehostettuun palveluasumiseen muuttavan asi-
akkaan todelliset asumismenot, jotka hänelle ovat aiheutuneet ennen pitkäaikaiseen 
tehostettuun palveluasumiseen siirtymistä: 

 
• omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten 6 kk:n 

ajalta (sähkö-, vesi-, lämmitys- ja jätehuoltokulut, yhtiövastike, kiinteistövero, 
asuntolainan korot) 

• vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuul-
liset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tar-
koitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta (1 kk:n ajalta vuokra, sähkö- ja vesikulut); 

• asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä 
tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuul-
liset kulut 3 kuukaudelta 

 

Lisäksi kuukausituloista tehdään seuraavat erityiset vähennykset ennen tehostetun 
palveluasumisen kuukausimaksun määräämistä: 
  
• pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen kohtuullinen vuokra vähennettynä asu-

mistuella 
• terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetun ter-

veydenhuollon ammattihenkilön määräämien reseptiin perustuvat lääkkeiden, klii-
nisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset joihin asiakas on oikeu-
tettu saamaan korvausta sairausvakuutuslain nojalla, kuitenkin enintään sairaus-
vakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun suuruisena. (Lääkeku-
lut otetaan ensisijaisesti huomioon asiakkaan antamien tietojen perusteella ja 
toissijaisesti edellisen vuoden Kelatietoihin perustuen asiakkaan omavastuuosuus 
kuukautta kohti laskettuna. Mikäli kulut ovat korkeammat, lääkekulut vähennetään 
asiakkaan tai hänen edustajansa antaman selvityksen perusteella kuitenkin enin-
tään sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun suurui-
sena) 

• muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravin-
tovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen 
edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveyden-
huollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi 

 
Mikäli asiakkaalle tulee vuoden aikana suuret lääkemenot, joihin tulisi myönnettä-
väksi toimeentulotukea, alennetaan ensisijaisesti asiakkaan asiakasmaksua (Kela 
edellyttää asiakasmaksun alentamista).  

 
 

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli 
 
Palvelusetelillä tuotetussa tehostetussa palveluasumisessa asiakasmaksu (asiak-
kaan omavastuu) lasketaan samalla laskukaavalla kuin kaupungin omissa tehoste-
tuissa palveluasumisen yksiköissä. 
 
Palvelusetelin arvo lasketaan laskennallisesta palvelusetelin arvosta. 
 
Palveluntuottajalle asiakas maksaa omavastuuosuuden ja vuokran. 

 

Käyttövara 
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Asiakkaan käyttövaraksi on jäätävä vähintään 167 €/kk. Laskukaavana: nettotulot vä-
hennettynä em. tuloista tehtävät vähennykset. Jos käyttövara jää alle 167 €/kk, asiak-
kaan kuukausimaksua alennetaan siten, että käyttövara toteutuu.   
 
Sosiaalihuoltolain mukaisten erityisryhmien osalta käyttövara on 240 €/kk.  
 
Laskukaavana: nettotulot vähennettynä em. tuloista tehtävät vähennykset.  
 
Jos käyttövara jää alle 240 €/kk, asiakkaan kuukausimaksua alennetaan siten, että 
käyttövara toteutuu.   

 

Lyhytaikainen asuminen tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa 
 

Lyhytaikainen asumispalvelumaksu tehostetun palveluasumisen yksiköissä on 30,40 
€ jokaiselta alkavalta vuorokaudelta. Kyseinen summa muodostuu seuraavasti; ate-
rian osuus 16 €, hoivan osuus 9 € ja vuokra 5,40 €. 
 
Lyhytaikainen sosiaalihuoltolain mukainen asumisvalmennus asumispalveluyksi-
köissä on 26 € jokaiselta alkavalta vuorokaudelta. Perittävä maksu ei kerrytä maksu-
kattoa. Asumisvalmennusmaksu sisältää vuokran, ateriamaksut ja palvelumaksun 
osuuden.  
 
Sosiaalihuoltolain nojalla mielenterveyskuntoutujille myönnettävien intervallien 
osalta sovelletaan 23,50 €:n maksua jokaiselta alkavalta vuorokaudelta. Mak-
susta aterian osuus on 12,40 €, hoivan osuus 6,90 € ja vuokra 4,20 €. Kysei-
nen hinta on tämän erityisryhmän osalta lyhytaikaisessa asumispalvelussa myös 
muissa asumismuodoissa. 

   

Päihdehuolto 
 
Päihdepalveluiden lyhytaikaisen laitoshoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakasmaksuasetuksen 12 §:n mukaan. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta ja 
ylläpidosta voidaan periä 30,40 € hoitopäivältä. Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhyt-
aikaisesta laitoshoidosta saa periä enintään 22,50 € hoitopäivältä.  

 

Omaishoidon vapaat  
 

Kun kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 4 §:n 1 
momentissa tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi hoitoa, joka korvaa omais-
hoitajan antamana hoitoa ja huolenpitoa, peritään vuorokausimaksu 11,60 € (ympäri-
vuorokautinen hoito) ja päivähoito/toimintamaksu 4 €, hintaan sisältyy ateriakorvaus 
(enintään 8 h). 

 

Lyhytaikainen kotiin annettava hoito  
 

Sosiaalihuoltolain nojalla asiakkaan kotiin annettavasta hoidosta peritään 26 €/vrk.  
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III MUUT ASIAKASMAKSUIHIN LIITTYVÄT ASIAT 
 

Maksukatto 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a § mukaan määrite-
tään eräiden palvelujen asiakasmaksuista palvelun käyttäjälle kalenterivuoden aikana 
aiheutuville kustannuksille 692 € enimmäismäärä, maksukatto (vuoden 2022 maksu-
katto).  
Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia 
asianomaisen kalenterivuoden loppuun. 
Laitoshoidosta voidaan kuitenkin periä maksu palvelun käyttäjän ylläpidosta maksu-
katon ylittymisen jälkeenkin. 

 

Kohtuullistaminen 
 

Maksuasetus mahdollistaa maksujen kohtuullistamisen asiakaskohtaisesti mm. sil-
loin, kun asiakas joutuisi hakemaan asiakasmaksuista suoriutuakseen toistuvasti toi-
meentulotukea. Maksujen huomioiminen menoina toimeentulotukilaskelmassa on 
maksun kohtuullistamiseen nähden toissijaista. 

 
Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen 
 

Asiakkaan tai hänen edustajansa hakemuksesta asiakasmaksua alennetaan tai jäte-
tään kokonaan perimättä, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen per-
heensä toimeentulon edellytyksiä taikka asiakkaan lakisääteisen elatusvelvollisuuden 
tai muun elatusvastuun toteuttamista silloin, kun maksu on määrätty sosiaalihuollon 
palvelusta taikka terveydenhuollon palvelusta asiakkaan maksukyvyn mukaan. Mak-
sun alentamisen ja perimättä jättämisen on ensisijaista toimeentulotuesta annetussa 
laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden.  

 

Maksun periminen poissaolon ajalta 
 

Asiakasmaksujen perimisestä poissaolon ajalta noudatetaan maksuasetuksen 32 §:n 
määräyksiä. Palveluntuottajalla on oikeus periä vuokra koko poissaolon ajalta.  Kuo-
lemantapauksen sattuessa vuokra peritään kuukauden loppuun.  
Palveluntuottaja ei voi laskuttaa ateriamaksuja kokonaisilta poissaolopäiviltä. Ate-
riamaksua ja palvelumaksua ei peritä sairaalassa tai terveyskeskusoloajalta mukaan 
lukien lähtö- ja paluupäivä. Muun poissaolon ajalta (esim. kotiloma tai muu vas-
taava/sellainen syy) palvelumaksua ei peritä keskeytyksen jatkuessa yli 5 päivää. Pa-
luupäivältä peritään maksut normaalisti. Poissaolon tulee olla yhtäjaksoinen.  
Ensimmäiseksi poissaolopäiväksi lasketaan lähtöpäivää seuraava päivä.  
Ateriamaksuja ei peritä kokonaisilta poissaolopäiviltä. 

 
 

IV VAMMAISTEN KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT  
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Kehitysvammaisten lasten ja muuta erityistä tukea tarvitsevien lasten perhe- ja ryhmälomitus / sosiaali-
huoltolain mukainen päätös 

 

Sosiaalihuoltolain nojalla myönnettävästä kotiin vietävästä perhelomituksesta ja tila-
päishoitolomituksesta peritään tilapäishoitomaksu 26 €/vrk. Ryhmälomituspalvelua 
tarjotaan ensisijaisesti niille lapsille, joilla täyttyvät omaishoidontuen myöntämisen pe-
rusteet.  

 

Lyhytaikainen laitoshoito kehitysvammahuollossa   
 

Lyhytaikaiset laitoshoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
maksuasetuksen 12 §:n mukaan.  Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta lai-
toshoidosta saa periä enintään 22,80 € hoitopäivältä.  

 

 

V VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASIAKASMAKSUT    
 

Päivätoiminta  
 
Päivätoiminta on maksutonta. Asiakkaat maksavat itse ateria- ja kuljetuskustannuk-
set. Palveluntuottaja perii ateriakustannuksen asiakkailta.  

 

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen ympärivuorokautisessa yksikössä 
 

Vammaisella henkilöllä, joka tarvitsee ympärivuorokautista apu asumiseen, on oikeus 
palveluasumiseen. Lain mukaan palveluasumista ei kuitenkaan järjestetä henkilölle, 
joka tarvitsee jatkuvaa laitoshoitoa. Vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumi-
sessa vammaiset henkilöt maksavat vuokran ja kaikki muut jokapäiväiseen elämi-
seen liittyvät kustannukset mm. ateriakustannukset. Palvelun tuottaja laskuttaa ateri-
oista kaupunkia ja kaupunki perii ne asiakkailta. Palveluntuottaja perii asiakkailta 
vuokran. Kaupunki vastaa palveluasumiseen liittyvien palvelujen kustannuksista.  
Palveluasumisen erityiskustannuksista voidaan kuitenkin periä maksu silloin, kun 
henkilö saa niihin korvausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella järjestettä-
vistä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla (Laki vammaisuuden perusteella 
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (1987/380, 8 §) 

 

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen kotiin 
 

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen kotiin – palveluun voidaan sisällyttää 
kotihoito, henkilökohtainen apu ja turvapuhelin. 
 

 

Vammaispalvelulain mukainen lyhytaikainen asumispalvelu 
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Lyhytaikaisesta asumispalvelusta perittävä asiakasmaksu on 30,40 €/vrk.  Päivä- ja 
yöhoidosta peritään asiakasmaksua 15 €/vrk. Asumispalvelumaksu sisältää vuokran, 
ateriamaksut ja palvelumaksun osuuden. Nämä maksut eivät kerrytä maksukattoa.  

 

Vammaispalvelulain mukaiset virkistys- ja asiointimatkat 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 6 §:n mukaan 
vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettä-
vistä kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan 
julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai siihen verrattavissa oleva kohtuullinen 
maksu.  
 
 

VPL-asiakkaan omavastuuosuudet €, sis alv 
0-14,99 km          2,00 €  

15,00-16 km          4,70 €  

16,01-20 km          5,50 €  

20,01-25 km          6,10 €  

25,01-30 km          6,80 €  

30,01-35 km          7,40 €  

35,01-40 km          8,20 €  

40,01-45 km          9,30 €  

45,01-50 km        10,10 €  

50,01-60 km        11,80 €  

60,01-70 km        13,70 €  

70,01-80 km        15,50 €  

80,01-90 km        17,30 €  

90,01-100 km        18,70 €  

100,01-110 km        20,40 €  

110,01-120 km        22,00 €  

120,01-130 km        23,50 €  

130,01-140 km        25,20 €  

140,01-150 km        26,30 €  

150,01-160 km        27,80 €  

160,01-170 km        29,20 €  

170,01-180 km        31,10 €  

180,01-190 km        32,70 €  

190,01-200 km        34,50 €  
Erotus jää tilaajan maksuosuudeksi.  

 
 

 

Vammaispalvelulain mukaiset opiskelu- ja työmatkat 
 

− paikallisliikenteessä matkakortin (30 pv) hinta on alle 17-vuotiaille 30 € ja aikuisille 
35 € 
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− omavastuuosuus vammaispalvelulain mukaisista opiskelu- ja työmatkoista 
− Seinäjoen alueella (Kanta Seinäjoki, Nurmo, Peräseinäjoki, Ylistaro) on alle 18-vuo-

tiailta 30 € kuukaudessa ja sitä vanhemmilta 35 € kuukaudessa 
− omavastuu opiskelu- ja työmatkoista Seinäjoen lähikuntiin on 86 € 
− omavastuuosuus perustuu Seinäjoen seutulipun (Matkahuolto, voimassa 30 vrk) 

hintaan välille Seinäjoki-Ilmajoki 
− omavastuuosuus Seinäjoen lähikunta-alueen ulkopuolisiin kuntiin (esimerkiksi 

Vaasa) on 86 € + 30 % 
− asiakas saa ottaa mukaan maksutta yhden saattajan. 

 
 
 

VI KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISHUOLTOLAIN MUKAISET ASIAKASMAKSUT 
 

Lyhytaikainen asuminen 
 

Palvelulla tuetaan kotona asumista ja perheen jaksamista tai harjoitellaan siirtymistä 
kotoa asumispalveluyksikköön. Kaupungin yksiköistä lähinnä Kytösavu tarjoaa lyhyt-
aikaishoitoa sekä intervallityyppistä asumisharjoittelua täysi-ikäisille kehitysvammai-
sille henkilöille. 
  
Palvelusta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaisesti aikui-
silta ja yli 16 -vuotiailta lyhytaikaisena ympärivuorokautisena ylläpitomaksuna 17,90 
€/pv, hintaan sisältyy ateriat, vuokra, sähkö, vesi ja siivous, sekä päiväkohtaisena yl-
läpitomaksuna (enint. 8 tuntia) 8,30 €/pv ja osa-aikaisena (enint. 4 tuntia, sisältäen 
ateriat) ylläpitomaksuna 4,10€/pv.  
 
Tilapäisenä laitoshoitona järjestettävän lyhytaikaisen hoidon asiakasmaksuna peri-
tään alle 16-vuotiailta 11,50 €/vuorokaudessa.  
 
Vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain (1326/2010) 29 §:n 1 momentin 7 koh-
dassa tarkoitettuna laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten 
erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 16,90 € hoitopäi-
vältä. Indeksikorotusten voimaantullessa, hinta nostetaan sitä vastaavalle tasolle. 
 
 
 

Kehitysvammaisten pitkäaikaisesta asumisesta avohuollon asumisyksikössä perittävä maksu 
   

Alle 16-vuotiaan tai alle 18-vuotiaan pitkäaikaisesta asumisesta peritään ylläpito-
maksu. Ylläpidosta voidaan periä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kus-
tannusten suuruinen maksu. 
 
 

Kehitysvammaisten ylläpitomaksut pitkäaikaisessa asumispalvelussa 
 

 Asiakkailta perittävät ylläpitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
maksuista annettuun lakiin (734/1992) ja asetukseen (912/1992). Kehitysvammaisten 
erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaan erilaiset palvelut ja tukitoimet, joita 
kehitysvammainen henkilö tarvitsee asumisen järjestämisen turvaamiseksi, tulevat 
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kunnan maksettavaksi eikä vammaiselta henkilöltä voida periä niistä hoito- ja palvelu-
maksuja.  

 
 Kehitysvammaisten erityishuoltona annettavassa asumispalvelussa asiakkaan mak-

settavaksi jäävät tavanomaiseen asumiseen ja elämiseen liittyvät kulut. Asumispalve-
luissa ylläpitona voidaan pitää kaikkia tavanomaisia henkilölle vammaisuudesta riip-
pumatta aiheutuvia asumis- ja ruokakuluja sekä muita vastaavia menoja.  
 

 Asiakkaalta voidaan periä 
- vuokra, vesi- ja sähkömaksut 
- ateriakulut  
- ylläpitokulut = ylläpitomaksu 

 
 Ylläpitomaksuun voi sisältyä 

- informaatiokulut (yhteisissä tiloissa käytössä olevien informaatiolähteiden osalta 
esim. sanomalehdet, kaapeli TV, ATK ja puhelin),  

- saunamaksut 
- yhteiset harrastus- ja viriketarvikkeet,  
- yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut (esim. sisustustarvikkeet),  
- siivousvälineet ja puhdistusaineet,  
- vaatehuolto (pyykkikone) ja pesuaineet,  
- kodin pientarvikkeet (WC-tarvikkeet, talouspaperit, energiansäästölamput, biopus-

sit ym.) 
 
 Maksua ei voida periä henkilökunnan antamasta hoivasta ja tuesta. Jos ylläpitomak-

sun periminen vaarantaa henkilön toimeentulon edellytyksiä, ylläpitomaksua voidaan 
alentaa tai jättää perimättä. Asiasta tehdään erillinen päätös. 

 
Ylläpitomaksu on laskettu asumisyksiköittäin toteutuneesta talousarviosta 2020. Yllä-
pitomaksun suuruudeksi määräytyy Liisantuvan, Louhenkadun, Kytösavun ja Risuvii-
dan osalta 69,87 €/kk. 

 
 

Ylläpitomaksu 2020 2021 2022 
Liisantuvan asumisyksikkö 62,60 69,87 69,87 
Kytösavun asumisyksikkö 62,60 69,87 69,87 
Louhenkadun asumisyksikkö 62,60  69,87 69,87 
Risuviidan asumisyksikkö 62,60 69,87 69,87 

  
  
 Risuviidan asumisyksikössä on autetun asumisen lisäksi kaksi ohjatun asumisen 

paikkaa, joissa asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan Risuviidan pihapiirissä sijait-
sevassa paritalossa. Asiakkaat saavat heidän tarpeidensa mukaisen tuen ja ohjauk-
sen Risuviidasta. Ohjatun asumisen ylläpitomaksuun sisältyy: 
- saunamaksut 
- kodin pientarvikkeeet, kuten wc-paperit, talouspaperit ja biopussit 
- siivousvälineet ja puhdistusaineet 
 
Erityishuoltolain nojalla sijoitettujen ohjatun asumisen asiakkaiden osalta ylläpitomak-
sun suuruudeksi määräytyy puolet autetun asumisen ylläpitomaksusta eli 34,93 €/kk. 
Sosiaalihuoltolain nojalla sijoitettujen osalta maksu määräytyy palveluasumisen asia-
kasmaksulain 1§:n mukaan.  
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Ateriamaksujen määräytyminen kehitysvammaisten asumisyksiköissä  
 

Ateriamaksujen määräytyminen perustuu Korkeimman hallinto-oikeuden 
(22.12.2914/3986) antamaan ratkaisuun.  
 
Päätöksen mukaan niiltä asiakkailta, jotka eivät osallistu ruuan valmistukseen ja joi-
den erityishuolto-ohjelmaan ei ko. toimintaa ole kirjattu, ateriamaksuna voidaan periä 
ruuan raaka-ainekulut ja aterian valmistamisesta sekä säilyttämisestä aiheutuvat kus-
tannukset. 
Ateriamaksun perusteena oleviin kustannuksiin kuuluvat siten myös kustannukset, 
jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kuljetuksen käyttämisestä. 
 
Sen sijaan asiakkailta, jotka osallistuvat aterioiden valmistamiseen ja joille ko. 
toiminta on erityishuolto-ohjelmaan kirjattu, voidaan periä ateriakuluina vain raaka-
ainekulut sekä aterian valmistuksesta aiheutuvat sähkö- ja vesikustannukset. 
 
Seinäjoen kaupungin asumisyksiköistä Kytösavu, Liisantupa, Louhenkatu ja Risuviita 
ovat ympärivuorokautista asumista tuottavia, autetun asumisen yksikköjä, eivätkä asi-
akkaat osallistu aterioiden valmistamiseen. Liisantuvan ateriat on valmistettu aiemmin 
itse yksikössä. Marraskuusta 2021 alkaen ruuat on tilattu muiden yksiköiden tapaan 
EPSHP:n keittiöltä. 
 
Asumisyksikköjen ateriat ostetaan EPSHP:n keittiöltä ja sieltä pääsääntöisesti han-
kintaan myös raaka-aineet aamu-, välipala- ja iltapalojen valmistukseen. 
 
Näissä yksiköissä aterian hinta määräytyy vuoden 2020 toteutuneen talousarvion 
elintarvikekustannuksista ja aterian valmistamiseen käytettävän henkilökunnan palk-
kamenoista. Näin ollen ravintopäivän hinnaksi tulee asumisyksiköissä 17,70 €/pv. 
Asukas maksaa vain toteutuneista aterioista. 

 
  

Ateriapäivän hinta (e/pv) 2020 2021 2022 
Liisatuvan asumisyksikkö 14,60 15,20 17,70 
Kytösavun asumisyksikkö 15,30 17,40 17,70 
Louhenkadun asumisyksikkö 15,30 17,40 17,70 
Risuviidan asumisyksikkö  17,40 17,70 

  
 

Kytösavu, Louhenkatu, Risuviita 
ja Liisantupa 

2020 2021 2022 
 

Aamupala 2,10 2,50 2,50 
Lounas 5,00 5,90 6,30 
Välipala 1,40 1,70 1,70 
Päivällinen 4,70 4,80 4,70 
Iltapala 2,10 2,50 2,50 
Ravintopäivän hinta 15,30 17,40 17,70 

 
 
 
 

Kehitysvammaisten toimintakeskukset ja senioritoiminta 
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Työ- ja päivätoiminnassa ja senioritoiminnassa olevilta asiakkailta peritään ate-
riamaksut, jotka määräytyvät Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ravintokeskuksen 
tuottamien ateriapalvelujen hintojen mukaan. 
 
Seinäjoen toimintakeskus  
Lounas  6,00 € 
Päivällinen 4,45 € 
 
Ylistaron toimintakeskus 
Lounas  6,00 € 
Päivällinen 4,45 € 
 
Sennulan senioritoiminta 
Lounas 5,75 € 
 
Kaarisilta 
Lounas yksikössä 5,95 € 
Lounas ruokasali Helmessä 8,05 € 
 
Maksu sisältää ateriahinnan ja päiväkahvin.  
 
Toimintaan kuuluvien retkien aikana asiakkaat maksavat itse ateriat. Niistä toiminta-
keskuksen kurssitoiminnoista, jotka ovat lisänä normaaliin toimintaan, peritään asiak-
kailta materiaaleista yms. omavastuuosuutena enintään 10 €. Omavastuuosuus saa 
olla kuitenkin enintään materiaalikustannusten verran. 

 

 

VII TURVA-ASUNTOA KOSKEVAT MAKSUT 
 
Turva-asuttamisesta kaupungin turva-asuntoon ei peritä maksua. 
 
 
 
 

 

VIII LASTENSUOJELUN HOIDONKORVAUS 
 
Lastensuojelumaksut koskevat lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, 
sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestettyä perhehoitoa ja laitoshoitoa sekä asumispal-
velua. Maksuja peritään lastensuojelulain (2007/417) 19 §:n ja sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakasmaksuista annetun lain 7 § ja asetuksen 20 §:n mukaisesti. 
 
Perittävät maksut tarkistetaan vuosittain. Maksu voidaan tarkistaa myös asianosais-
ten maksukyvyn tai olosuhteiden muuttuessa kesken vuotta.  

 

Hoidonkorvaus etuuksista 
 

Avohuollon tukitoimena tai sijaishuoltoon sijoitetun lapsen osalta voidaan periä hä-
neltä tai hänen vanhemmiltaan lastensuojelulain 77 §:n mukaisesti sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 §:ssä tarkoitettuja tuloja, korvauksia tai 
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saamisia. Lapsen itsenäistymistä varten kerrytetään 40 % ja hoidonkorvauksena voi-
daan periä 60 % kyseisistä summista. 
 
Asiakasmaksulain 7 § 2 momentin perusteella kunta voi maksua vahvistamatta periä 
ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta, jolloin lapsi saa tässä pykälässä tar-
koitettuja perhehoitoa tai laitoshuoltoa taikka asumispalveluja sekä käyttää ne perhe-
hoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaa-
miseksi. 
 
Hoidonkorvauksen perimisestä tehdään muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös, 
joka annetaan tiedoksi asianosaisille. Lähtökohtaisesti päätöstä hoidonkorvauksen 
perimisestä ei tehdä takautuvasti, pois lukien 0- sopimuksen mukainen elatusapu. 
  
Päätös hoidonkorvauksesta tehdään lähtökohtaisesti seuraavista etuuksista: vam-
maistuki, opintoraha, elatusapu, perhe-eläke, työmarkkinatuki, ryhmähenkivakuutus, 
työttömyyspäivärahan lapsikorotus ja kuntoutusraha. Lapsilisä ja vanhemmille mää-
rätty asiakasmaksu eivät kerrytä itsenäistymisvaroja.  
 
Tehtäessä päätöstä otetaan huomioon kuitenkin lapsen ja perheen olosuhteet ja har-
kitaan asiaa yksilöllisten olosuhteiden perusteella. 
 
Jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt osittain tai kokonaan vahvistetun elatusavun 
maksamisen kunta hakee elatustuen maksamista itselleen, jos lapsi on kunnan kus-
tantamassa ympärivuorokautisessa hoidossa kodin ulkopuolella. Jos lapselle makse-
taan sijoitushetkellä elatustukea, kunta vaatii elatustuen maksettavaksi kunnalle. 

 

 

 

Vanhemmilta perittävät asiakasmaksut 
 

Ensisijaisesti molemmilta vanhemmilta peritään hoidonkorvauksena vahvistettu ela-
tusapu, kuten edellä mainittu ja siitä tehdään kunnassa molemmille omat sopimukset, 
mikäli niitä ei ennestään ole. Elatusapu kerryttää lapsen itsenäistymisvaroja. Lasten-
valvojan elatusapulaskelman perusteella lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä 
tekee päätöksen hoidonkorvauksesta.  
 
Vanhemmilta perittävät asiakasmaksut tulevat kyseeseen, jos elatusapua ei voida pe-
riä. Asiakasmaksut eivät kerrytä itsenäistymisvaroja lapselle. 
 
Asiakasmaksulain 7 §:n 1 momentin perusteella lastensuojelulain nojalla avohuollon 
tukitoimena, sijaishuoltona, tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai lai-
toshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voi-
daan, milloin se on asianomaisten toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökoh-
dat huomioon ottaen perusteltua, periä lapsen vanhemmilta maksu, joka saa määräl-
tään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain (1975/704) 1-3 §:n perusteella 
määräytyvän elatusavun suuruinen. 
 
Asiakasmaksuista annetun asetuksen 20 § 1 mom. perusteella lastensuojelulain mu-
kaisena sijaishuoltona, avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoi-
dosta, laitoshuollosta taikka asumispalveluista lapsen vanhemmilta perittävä maksu 
jaetaan heidän kesken maksukyvyn mukaan. Vanhemmille määrätään erillinen 
maksu suhteessa kummankin vanhemman elatuskykyyn ja molemmille tehdään oma 
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päätös. Lastenvalvojan elatusapulaskelman perusteella päätöksen maksusta tekee 
lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Elatusvastuu päättyy, kun lapsi täyttää 18 
vuotta. 
 
Perittäessä asiakasmaksua, sitä voidaan alentaa tai jättää kokonaan perimättä, jos 
henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomi-
oon ottaen siihen on perusteltu syy.  
 
Elatusvelvollisuus avioliitossa koskee aviopuolisoita sekä vanhemman omia ja puoli-
soiden yhteisiä lapsia. Avioliitossa ei ole elatusvelvollisuutta toisen aviopuolison lap-
siin. Avoliitossa elatusvelvollisuus koskee vain omia ja parin yhteisiä lapsia, mutta 
elatusvelvollisuus ei ulotu avopuolisoon eikä hänen lapsiinsa.  
 
 

Lapselta perittävät tulot, korvaukset ja saamiset 
 

Perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuneiden kustannusten kor-
vaamiseksi peritään maksu lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 §:n mukaisista 
tuloista korvauksista tai saamisista. Tällaisia ovat eläkkeet, elinkorot, elatusavut, 
avustukset tai muut jatkuvat tai kertakaikkiset tulot, korvaukset ja saamiset (esim. lai-
toshoidossa olevan hoitotuki, vammaistuki, opintoraha, sairauspäiväraha, työmarkki-
natuki ja kuntoutusraha). 
 
Lastensuojelulain 77 §:n mukaan lapsen tuloista on varattava 40 % hänen itsenäisty-
mistään varten ja 60 % peritään lastensuojelukustannusten korvaukseksi. 
 
Asiakasmaksuista annetun asetuksen 20 §:ssä viitataan asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 
3 momenttiin. Tämän säännöksen mukaan lastensuojelulain mukaisena avohuollon 
tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuol-
losta tai asumispalveluista lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu voi olla enintään 
1835,20 €/kk. Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheu-
tuneita kustannuksia.  
 
Päätöksen lapselta perittävistä tuloista, korvauksista ja saamisista, tekee lapsen asi-
oista vastaava sosiaalityöntekijä. 
 
Ryhmähenkivakuutuksen perusteella maksettava korvaus tai muu lapselle tuleva ker-
takaikkinen tulo, korvaus tai saaminen talletetaan lapsen tilille hänen itsenäistymis-
tään varten. Mikäli ko. tulo on huomattavan suuri, lapselle hankitaan edunvalvoja. 

 

Täysi-ikäiset jälkihuoltonuoret 
 

Perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuneiden kustannusten kor-
vaamiseksi peritään maksu nuoren asiakasmaksulain 14 §:n mukaisista tuloista kor-
vauksista tai saamisista. Tällaisia ovat eläkkeet, elinkorot, elatusavut, avustukset tai 
muut jatkuvat tai kertakaikkiset tulot, korvaukset ja saamiset (esim. laitoshoidossa 
olevan hoitotuki, vammaistuki, opintoraha, sairauspäiväraha, työmarkkinatuki ja kun-
toutusraha). 
 
Asiakasmaksuista annetun asetuksen 20 §:ssä viitataan asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 
3 momenttiin. Tämän säännöksen mukaan lastensuojelulain mukaisena avohuollon 
tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuol-
losta tai asumispalveluista nuoren tuloista perittävä maksu voi olla enintään 1835,20 
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€/kk. Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuneita 
kustannuksia.  
 
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 edelly-
tyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. 
 
Päätöksen hoidonkorvauksesta tekee nuoren asioista vastaava sosiaalityöntekijä. 
Päätöksen perusteissa on otettava huomioon jälkihuollon tarvetta aiheuttaneet sijais-
huollon perusteet ja muu erityisen tuen tarve. 
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