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Yhtymähallitus 17.11.2020 § 123
Kehitysvammaisten erityishuollon avohuollon palveluissa asiakkailta
peritään asiakasmaksu asiakasmaksulain mukaan (Laki sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734). Palvelun käyttäjältä voidaan periä maksu, ellei laissa ole toisin säädetty. Palvelusta
perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien
kustannusten suuruinen. Lainsäädännössä ei ole nimenomaisesti
määritelty sitä, mitä asiakkaalta voidaan avohuollon palveluissa periä
aterioista.
Korkein hallinto-oikeus on 22.12.2014 antamassaan ratkaisussa
(22.12.2914/3986 KHO:2014:186) linjannut kehitysvammaisten henkilöiden erityishuollossa perittävien ateriamaksujen perusteita. Päätöksessään Korkein hallinto-oikeus palautti käyttöön aiemmin käytössä olleen ns. normaalisuusperiaatteen eli ne kulut, jotka jokainen
henkilö yleensä joutuu elämisestään maksamaan. Ateriamaksun perusteena saattoivat olla kohtuuhintaiset paitsi ruuan raaka-aineiden
myös ruuan säilyttämisestä ja valmistamisesta aiheutuvat kustannukset, mukaan luettuna vedestä, energiasta, kunnossapidosta, kuljettamisesta ja työvoiman käytöstä aiheutuvat kustannukset. Asiassa
oikeudellisesti merkityksellistä oli, että ruuan valmistus ei ollut käsitellyissä tapauksissa asiakkaiden maksuttomaksi säädettyä erityishuoltoa, vaan maksulliseksi säädettyä ylläpitoa. Näin ollen ateriapalvelusta on mahdollista periä kunnan määrittämä kohtuullinen maksu,
joka on enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvan kustannuksen
suuruinen. Suomen Kuntaliiton mukaan työ- ja päivätoiminnassa tarjotut ateriat ja niistä perittävät maksut ovat rinnastettavissa tavanomaisiin ruokamenoihin, jotka syntyvät kaikille ihmisille kehitysvammaisuudesta riippumatta.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa ateriat toimitetaan Fransunpuiston
asumispalveluyksikköön ja Matinrannan toimintakeskukseen kuntayhtymän keittiöltä. Kaitorannan asumispalveluyksikössä ateriat valmistetaan itse ja Alahärmän toimintakeskuksessa ateriat hankitaan
ostopalveluna.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kehitysvammaisten asumispalveluyksikköjen ja toimintakeskusten ateriamaksut ovat 1.2.2013 alkaen olleet seuraavat:

Ateriamaksut

Kokopäivä
Osapäivä
Yksittäinen ateria
Välipala

8,83 €
5,30 €
2,64 €
0,88 €

Ateriamaksuja esitetään korotettavaksi 1.1.2021 alkaen seuraavasti:
Ateriamaksut

Kokopäivä
Osapäivä
Yksittäinen ateria
Välipala

9,27 €
5,56 €
2,77 €
0,92 €

Kokopäivä: sis. aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala.
Osapäivä: sis. aamupala, päivällinen, iltapala.
Laskutus on toteutettu kuukausittain toteutuneiden aterioiden mukaan.
Lisätietoja asiassa antaa sosiaalipalvelujohtaja
Eija Ala-Toppari-Peltola puh. 050 414 6270,
etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Vt. kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää
vahvistaa kehitysvammaisten asumispalveluyksikköjen ja toimintakeskuksen ateriamaksut 1.1.2021 alkaen edellä esitetyn mukaisina.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

