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1. Lapsiperheiden kotipalvelu
Lapsiperheiden kotipalvelu on maksutonta.
2. Lastensuojelun maksut
Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle
annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien
kustannusten korvaamiseksi voidaan, milloin se on asianomaisten toimeentulon
edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua, periä lapsen
vanhemmilta maksu, joka saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1–
3 §: n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen.
Lapsen vanhemmilta perittävä maksu jaetaan heidän keskensä maksukyvyn mukaan.
Asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 3 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena
avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta,
laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen tai nuoren tuloista peritään enintään 1.835,20
€/kk.
Kunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta,
jolloin lapsi saa tässä pykälässä tarkoitettuja perhehoitoa tai laitoshuoltoa taikka
asumispalveluja sekä käyttää ne perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista
aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi.
Lastensuojelulaissa tarkoitetuista perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista
aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi voidaan periä 4 §:n 4 kohdasta poiketen
kohtuulliseksi katsottava maksu myös muista lapsen tai nuoren 14 §:n mukaisista tuloista,
korvauksista tai saamisista.

3. Työ- ja päivätoiminnan ateriamaksut
Työ- ja päivätoimintaan osallistuvilta peritään asiakasmaksuna ateriamaksut toteutuneiden
aterioiden mukaisesti (asiakasmaksulaki 4 §).

lounas

5,20 €

päiväkahvi 0,60 €
4. Työ- ja päivätoiminnan kuljetukset
Vammaispalvelulain mukaisessa työ- ja päivätoiminnassa kuljetuksista peritään
omavastuuna 1 € /yhdensuuntainen matka.
Erityishuoltolain mukaisesti työ- ja päivätoimintaan liittyvät kuljetukset ovat maksuttomia.

5. Vammaisten lasten ja nuorten kuntouttava aamu- ja iltapäivähoito sekä kuntouttava
loma-ajan hoito
Erityishuoltolain mukaisesti lasten ja nuorten kuntouttava aamu- ja iltapäivähoito sekä
kuntouttava loma-ajan hoito kuljetuksineen ovat maksuttomia, kun ko. hoidosta on tehty
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erityishuolto-ohjelmassa päätös. (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 2 § ja
35 §).

6. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu
Asiointi- ja virkistysmatkojen asiakasmaksuna peritään julkisen liikenteen taksan mukainen
maksu, jonka asiakas maksaa suoraan taksiyrittäjälle (omavastuu).
Työmatkoista peritään 1 €/yhdensuuntainen matka.
Opiskelumatkojen omavastuu on 1 euro/matka koti- tai oleskelukunnan alueella sekä
Kymenlaakson alueen sisällä tapahtuvissa matkoissa. Muista opiskelumatkoista peritään
matkan pituuden mukainen, viimeksi vahvistetun Matkahuollon hinnaston opiskelijan
kertalipun hinta.
Yhdistellyistä matkoista omavastuuta ei peritä.
Omavastuuta ei peritä alle 7-vuotiailta.
Kymsoten hallitus 27.3.2020 § 89
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