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Tiedote asiakasmaksuista Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vammaispalvelujen 

käyttäjille 
 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023.  

Hyvinvointialueen järjestäytyminen on edelleen kesken ja kehittäminen jatkuu tiiviinä tulevien vuosien ajan.  

Vammaispalvelujen kehittämistyössä keskitytään jatkossa vammaispalvelujen yhdenvertaiseen 

toimivuuteen koko Varhan alueella, sekä valmisteilla olevan vammaispalvelulainsäädännön uudistuksen 

etenemisestä aiheutuviin muutostarpeisiin.  

 

Vammaispalveluiden järjestäminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueella vuodenvaihteessa 2022–2023 

Vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaiset palvelut järjestetään vuodenvaihteen yli ulottuvan 

siirtymäajan aikana samoin, kuin ne on järjestetty vuonna 2022. Tämä tarkoittaa sitä, että teidän ei tarvitse 

olla yhteydessä hyvinvointialueen vammaispalveluihin, ellei tiedoissanne tai palveluntarpeessanne ilmene 

muutoksia, jotka edellyttävät yhteydenottoa. Voimassa olevat päätökset vammaispalveluista säilyvät 

voimassa myös hyvinvointialueelle siirtymisen jälkeen. 

 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueella 1.1.2023 käyttöön otettavat asiakasmaksut 

Hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 8.11.2022 hyvinvointialueelle yhtenäiset sosiaali- ja 

vammaispalvelujen asiakasmaksut.  

 

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun omavastuut 

Fölin alueella peritään Fölin taksan mukainen omavastuuosuus kuljetuspalvelumatkaa kohden. Salon 

kaupungin alueella omavastuu kuljetuspalveluissa on sama kuin Salon Paikun taksan mukainen hinta. 

Muulla alueella omavastuuna peritään Matkahuollon taksan mukainen omavastuuosuus 

kuljetuspalvelumatkaa kohden. 

Työ- ja päivätoiminnan ateriamaksut  

• Aamiainen 2,5 e/ateria 

• Lounas 6 e/ateria 

• Iltapäiväkahvi 1,5 e/ateria 
Maksu peritään vain niistä aterioista, jotka asiakas on nauttinut. 
 
Työ- ja päivätoiminnan kuljetukset 
Vammaispalvelulain mukaisesta päivä- ja työtoiminnasta voidaan periä omavastuuosuus kuljetuksesta työ- 
ja päivätoimintaan. 
Erityishuollon asiakkaiden kuljetuksista työ- ja päivätoimintaan ei peritä omavastuuta.  
 
Ylläpitomaksut asumispalveluissa 
Alle 16-vuotiaiden osittainen ylläpito, eli osavuorokausihoito, on maksutonta. Jos hoito kestää yli 
vuorokauden, peritään asiakasmaksu. Ylläpitomaksu kattaa niin sanotut tavanomaiset elinkustannukset, 
joita elämisestä aiheutuu vammaisuudesta riippumatta. Näitä kustannuksia ovat esimerkiksi aterioista, 



hygienia-aineista ja -tarvikkeista, siivousaineista ja -tarvikkeista, internetyhteydestä ja lehdistä sekä 
yhteisten tilojen käytöstä aiheutuvat kustannukset. 

Pitkäaikainen palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen 40 €/kk, ateriat laskutetaan 
erillisen hinnaston mukaan (ks. alla). 

• Lyhytaikainen hoito tai asumispalvelu, laki kehitysvammaisten erityishuollosta 

o Yli 16-vuotiaat: 30 €/vrk (sis. ateriat) 

o Alle 16-vuotiaat: 18,50 €/vrk (sis. ateriat) 

Asumispalvelut, ateriamaksu 

• Aamiainen 2,5 e/ateria 

• Lounas 6 e/ateria 

• Iltapäiväkahvi 1,5 e/ateria 

• Päivällinen 5 e/ateria 

• Iltapala 1,5 e/ateria 

• Ateriapäivä (sisältää päivän kaikki ateriat) 16,5 e/ päivä 

 
Maksu peritään vain niistä aterioista, jotka asiakas on nauttinut. 
Jos asiakas osallistuu ruuan valmistukseen, maksu peritään vain raaka-aineista.  
 
Lyhytaikainen tutkimus- ja kuntoutushoito  

 

Vammaiselle henkilölle annetusta terveydenhuoltolain (1326/2010) 29 §:ssä tarkoitetusta lääkinnällisestä 

laitoskuntoutuksesta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta lääkinnällisestä laitoskuntoutuksesta 

peritään 17,10 € hoitopäivältä. Em. maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa 

taikka sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän 

 

Maksua ei peritä lähtöpäivältä, jos asiakas siirtyy toiseen laitokseen. Maksua ei peritä kokonaiselta 

poissaolopäivältä. 

 

Pitkäaikainen laitoshoito ja laitoskuntoutus 

Tulosidonnainen maksu (Asiakasmaksulaki 734/1992, 7c §) 

Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt 

vähennykset. Liitteessä 2 on kuvattu yksityiskohtaisesti maksun määräytyminen, säädetyt tulot ja 

vähennykset. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön pitää jäädä käyttövara, joka on pitkäaikaisen 

laitoshoidon asiakkaalla vähintään 110 €/kk vuonna 2022. 

Jos palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi, maksua ei peritä viittä päivää ylittävältä ajalta. Jos palvelun 

keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan.  

 

Perhehoidon maksut 

• Pitkäaikainen perhehoito, vammaispalvelulaki 

Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty Asiakasmaksulain 

10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset. Hyvinvointialueen on maksua määrätessään huolehdittava 

siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen perhehoidon 

asiakkaalle vähintään 167 euroa (2022) kuukaudessa. 

• Pitkäaikainen perhehoito, laki kehitysvammaisten erityishuollosta 402,53 €/kk 



Kehitysvammaisten erityishuollosta perittävät perhehoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 4 §:n 2 momentin mukaan. Täten 

asiakasmaksu on riippuvainen siitä, saako henkilö perhehoidon erityishuoltona vai ei. Jos 

perhehoito on sisällytetty kehitysvammaisen henkilön erityishuolto-ohjelmaan, on erityishuolto 

maksutonta tietyin laissa mainituin poikkeuksin, mutta ylläpidosta voidaan periä maksu. 

Ylläpitomaksun suuruutta ei ole määritelty laissa. Erityishuoltona myönnetty perhehoidon täysi 

ylläpitomaksu sisältää vuokran, ateriat sekä ylläpidon. Ylläpitomaksu erityishuoltona myönnetystä 

pitkäaikaisesta perhehoidosta sis. vuokran, ylläpidon ja ateriat. Vuokran osuus 139,53 €, ylläpidon 

osuus 53 €, aterioiden raaka-aineet 7 €/vrk eli yhteensä 210 €.  

 

• Lyhytaikainen perhehoito 

Varsinais-Suomen kehitysvammaisten perhehoidon toimintaohjeen mukaisesti: 

27 €/vrk  

16,2 €/alle 6 tuntia kestävä hoito  

Omaishoidon vapaan aikainen perhehoito 11,6 €/vrk – lakisääteiset vapaat maksuttomia 

asiakkaalle 

 

Ikääntyvien vammaisten kerhomaksu 

38 e/toimintakausi 

 

Vammaisten lasten kesätoiminta 

58 e / lapsi 

Kehitysvammaisten lasten erityishuoltona järjestettävästä kesätoiminnasta ei peritä osittaista 

ylläpitomaksua.  

Kuljetuksista peritään samansuuruinen maksu kuin vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen omavastuuosuus. 

Erityishuoltona järjestettävän kesätoiminnan kuljetuksista ei peritä omavastuuta. 

 

 

Lisätiedot: 

 

Jenni Kiviluoto, integraatiojohtaja, työikäisten palvelut 

jenni.kiviluoto@varha.fi 

 

Sari Hietala, vammaispalvelujohtaja 

sari.hietala@varha.fi 

 

Marjaana Luotovirta, vammaispalvelujen koordinaattori 

marjaana.luotovirta@varha.fi 


