
 
 

 

Hyvä asiakkaamme,   

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. 
Oma Häme aloittaa toimintansa 1.1.2023. Palvelujen ja työntekijöiden yhteystiedot, kuten 
puhelinnumerot pysyvät tässä vaiheessa samana. Teitä palvelevat jatkossakin tutut työntekijät.  

Hyvinvointialueen aluevaltuusto (30.11.2022 § 74) on vahvistanut sosiaali- ja terveyspalvelujen 
uudet asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen. Asiakasmaksut ovat yhtenäiset kaikille asiakkaille koko 
Kanta-Hämeen alueella.  

Maksuihin ja palvelukäytänteisiin tulee joitakin muutoksia. Alla on tiivistetty kooste 
vammaispalvelujen asiakasmaksuista 1.1.2023 alkaen. Alla on lisäksi ajankohtaista tietoa 
laskutuksesta. 

Tiedoksi laskutuksesta 

Joulukuun 2022 palvelua koskeva lasku saapuu tammikuussa 2023. Laskuttajana on vielä tuolloin 
Hämeenlinnan kaupunki.  

Tammikuusta 2023 eteenpäin laskuttajana on Kanta-Hämeen hyvinvointialue. Hyvinvointialueelle 
siirtyminen päättää kaikki suoraveloitukset ja e-laskut. Tammikuun palvelua koskeva lasku saapuu 
siis paperisena. Laskun mukana tulee ohjeet uuden suoraveloituksen ja e-laskusopimuksen 
tekemiseen. On myös mahdollista, että tammikuun laskutus myöhästyy hieman aikataulustaan. 

Kooste vammaispalvelujen asiakasmaksuista 1.1.2023 alkaen 

Ateriamaksut palveluissa, enintään 

- Ateriapäivä 18,10€, sis. aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan 

Eritellyt hinnat, enintään: 

- aamupala 2,70€ 
- lounas 7,00€ 
- päiväkahvi 1,60€ 
- päivällinen 4,50€ 
- iltapala 2,30€ 

Ylläpitomaksut pitkäaikaisessa asumispalvelussa 

- Sähkö 20,00€/kk, peritään jos asiakkaalla ei ole erillistä sähkösopimusta tai jos sähkö ei 
sisälly vuokraan  

- Vesi 15,00€/kk, peritään jos asiakas ei maksa vesimaksua vuokran yhteydessä 
- Sauna 15,00€/kk, peritään jos asiakas käyttää saunaa 
- Aineet ja tarvikkeet 25,00€/kk, peritään jos asiakas käyttää asumispalveluyksikön 

yhteishankintana hankittuja tuotteita (mm. siivousaineet ja -tarvikkeet, hygieniatuotteet)  
o Yhteensä enintään 75,00€/kk 

Pitkäaikainen perhehoito 

- Vuokra/kk 271,73€ (huom! huomioidaan vuosittain STM:n ohjeistuksen mukainen 
indeksitarkistus. Vuokra on indeksitarkistettu summa vuodelle 2023) 



 
 

 

- Ateriat/kk 280,70€ 
- Ylläpitomaksu/kk 155,00€ 

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu 

- Asiakasmaksu (omavastuuosuus) on paikallisliikenteen linja-autolipun hinta ja oman 
kunnan ulkopuolelle suuntautuvilla matkoilla kilometriperusteisen taulukon mukaisesti 
määräytyvä hinta (Matkahuollon lippuhinnasto) 

Omaishoitajan lakisääteisten vapaavuorokausien aikainen hoito 

- 11,60€/vapaavuorokausi 

Lyhytaikainen huolenpito, oman kodin ulkopuolella (alle 16-vuotiaalle maksuton) 

- 32,00€/vrk 
- 16,00€/osavuorokausi 
- alle 4 tuntia, maksuton 

Lyhytaikainen huolenpito asiakkaan omassa kodissa 

- maksuton 

Asumisvalmennus asumisyksikössä 

- 32,00€/vrk 
- Asumisvalmennus, kun asiakas käy asumisyksikön ulkopuolisessa päivä-/työtoiminnassa tai 

koulussa 23,40€ 

Jos maksujen periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön 
lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista on asiakkaan mahdollista hakea maksuihin 
maksualennusta tai -vapautusta (asiakasmaksulaki 11 §). Ole yhteydessä omatyöntekijääsi, jos 
arvioit maksualennuksen kohdallasi tarpeelliseksi. 

 
Ystävällisin terveisin 
Vammaispalvelujen asiakasohjausyksikkö, Hämeenlinnan kaupunki 


