VAMMAISPALVELUJEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON
MAKSUT 1.3.2020 alkaen
Maksuttomat vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten
erityishuollosta annetun lain mukaiset palvelut
Vammaispalvelulain (380/1987) mukaisista palveluista maksuttomia ovat:
 vammaispalvelulain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut palvelut: kuntoutusohjaus ja
sopeutumisvalmennus
sekä
muut
vammaispalvelulain
tarkoituksen
toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut
 vammaispalvelulain 8 § 2 momentissa tarkoitettu päivätoiminta kuljetusta ja
aterioita lukuun ottamatta vammaispalvelulain ja -asetuksen nojalla myönnetty
henkilökohtainen apu ja palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut.
 Henkilökohtaisesta avusta ja palveluasumisen erityiskustannuksista voidaan
kuitenkin periä maksu silloin, kun henkilö saa niihin korvausta muun lain kuin
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun
lain (380/1987) nojalla, kuten tapaturma- tai liikennevakuutuslakiin perustuen.
 vammaispalvelulain 11 §:n mukaiset tutkimukset (joita tarvitaan sen
selvittämiseksi, onko henkilö oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin
palveluihin ja tukitoimiin) (asiakasmaksulaki 4 § 5 kohta)
Kehitysvammalain (591/1977) mukaisista palveluista maksuttomia ovat:
 erityishuolto (hoiva ja huolenpito)
 kuljetus erityishuollon palveluihin
 osittainen ylläpito alle 16-vuotiaalta ja oppivelvolliselta nuorelta sen lukuvuoden
loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta.
(asiakasmaksulaki 4 § 2 kohta)

Päivä- ja työtoiminta
Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta
Kuljetus päivätoimintaan: matkahuollon 1.1.2017 voimassa olevan taulukon mukainen
julkisen liikenteen maksu.

Vammaispalvelulain mukaisessa työ- ja päivätoiminnassa asiakasmaksuna peritään
ateriamaksu.
Kehitysvammalain mukainen päivä- ja työtoiminta 16 vuotta täyttäneet
Erityishuoltolain mukaiseen päiväaikaiseen toimintaan liittyvät kuljetukset ovat
maksuttomia.
Erityishuoltolain mukaisessa työ- ja päivätoiminnassa asiakasmaksuna peritään
ateriamaksu:
lounas 4,50 €
kahvi ja pulla 1,50 €

Työ- ja päivätoiminnassa huomioidaan tilapäis- ja perhehoidossa
olevien asiakasmaksut siten, ettei asiakkailta peritä päällekkäisiä maksuja.
Asumisen ohjaus (tuettu asuminen)
Ei ylläpitomaksua, palvelu on maksutonta asiakkaalle. Asiakas asuu omassa
asunnossaan, ostaa ja maksaa itse omat ruokatarvikkeet/ruokailut.

Muut kehitysvammaisten henkilöiden palvelut
Koululaisten loma-ajan hoito
Alle 16-vuotiaalta osittaisesta ylläpidosta ei peritä maksua.
Ateriamaksut:
lounas 4,50€
välipala/päiväkahvi 1,50 €
Leirit ja retket
Kehitysvammaisen henkilön osallistuminen retkille ja leireille on vapaaehtoista. Tämän
vuoksi kehitysvammainen henkilö voi maksaa kuluja omilla varoillaan. Vapaa-ajan
toimintana järjestettävistä kustannuksista kehitysvammainen henkilö maksaa niistä
normaalisti perittävät maksut.
Erityishuollosta voidaan periä maksuja siten, kuin sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja kehitysvammaisten erityishuollosta
annetun lain 43 pykälässä säädetään. Kehitysvammaisen ylläpidosta peritään maksu
lukuun ottamatta alle 16-vuotiaiden osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun jonka
aikana hän täyttää 16 vuotta. Lukuvuosi alkaa perusopetuslain mukaan 1.8 ja päättyy
31.7. Ylläpidolla tarkoitetaan tavanomaisia asumis-, ravinto- ja muita vastaavia menoja.

