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D/1179/02.05.00/2020 
 
 Tuki- ja kuljetuspalveluiden maksut vuonna 2021 
 
PER_YTA 16.12.2020 
§ 107 

 
Kunnan päätettävissä olevia sosiaalipalvelumaksuja on tarkistettu vuosittain 
kustannustason muutosta vastaavasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
maksuista annetun lain mukaan palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää pal-
velun tuottamisesta aiheutuvia todellisia kustannuksia. 
 
Tukipalveluilla tarkoitetaan pääasiassa ikäihmisille annettavia kotona asumis-
ta tukevia palveluja. Tukipalveluja ovat muiden muassa ateriapalvelut, kylve-
tys, kauppa-asiointi ja päiväkeskustoiminta. Yhteistoiminta-alueella palvelujen 
järjestämisestä vastaa avopalvelut -tulosalueeseen kuuluva kotihoitoyksikkö.  
 
Yhteistoiminta-alueen asiakasohjaajat ohjaavat asiakkaita mm. kotihoidon ja 
tukipalveluiden piiriin. He opastavat myös turvapuhelimiin liittyvissä asioissa, 
mutta palvelun tuottaa yksityinen Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy. Asiakas 
maksaa palvelun, turvapuhelimen asennuksen sekä turva-auttajakäynnin suo-
raan palveluntuottajalle. Akaan kaupunki korvaa Stella Turvapuhelin ja Hoiva 
Oy:lle asiakaskohtaisesta laskutuksesta 3,75 euroa / lasku.  
 
Yhteistoiminta-alueen asumispalveluyksiköissä on mahdollisuus syödä lounas 
tai päivällinen sekä juoda kahvi teknisen lautakunnan perimän hinnan mukai-
sesti.  
 
(Lisätietoja: vanhuspalvelujohtaja Anna-Stiina Salminen, p. 040 335 3434) 
 

 
Ehdotus ma. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää, että tukipalvelu- ja kul-

jetuspalvelumaksut peritään vuonna 2021 alla olevan mukaisesti.  
  

1) Ateriapalvelut 
- kotiin toimitettu kuljetuksineen 9,00 e  
- lounassetelit sota-invalideille 10,70 e (vanha hinta 10,50 e) 

   
2) Kotihoidon kylvetyspalvelu 

- kylvetys tai sauna 8,00 e/kerta. Kylvetyspalvelu sisältää hoitosuunni-
telman mukaisesti asiakkaan peseytymisessä avustamisen ym. siihen 
liittyvät tehtävät.  
 

- Viialan vanhustentalojen saunamaksu 10,00 e / kuukausi  
 

3) Vaatehuolto (ei sisällä jälkikäsittelyä) 
- valtiokonttorilta perittävät sotainvalidien pesulapalvelut voimassa ole-

van pesulataksan mukaisesti 
- pyykkipalvelu tukipalveluna 7,30 e/koneellinen  
- pyykkipalvelu asumisyksiköissä/vanhainkodeissa 7,90 e/koneellinen  
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4) Kauppa-asiointi (Sisältää ostosten keräämisen ja kuljetuksen). Lisäksi hoi-
tajat hakevat asiakkaiden kauppakassit ja tilaukset kotoa ja tarvittaessa 
hoitajat laativat asiakkaalle kauppalistan.) 
- kauppa-asiointi 9,50 e/kerta  

 
5) Kotihoidon kuljetukset (mm. kylvetyspalvelu sekä kuntosaleille) 

- kuljetusmaksu 4,70 e/suunta  
   

6) Päiväkeskus Lahjantupa Urjalassa 
- Tukipalvelupaketti, joka sisältää kaikki alla olevat päiväkeskuspalvelut 

kuljetusta ja lääkehuoltoa lukuun ottamatta 18,30 e/päivä ja 9,00 e 
/puolipäivä. 

- Tukipalvelut erikseen: 
- kuljetus päiväkeskuksiin 4,70 e/suunta  
- lääkehuolto 5,40 e/kerta  
- kylvetys tai sauna 7,00 e/kerta  

 
 Lahjantuvan maksut eivät sisälly maksukattoon. 
  

7) Kuljetuspalvelu (ShL ja VpL) 
 

 Akaan kaupungin alueella peritään omavastuuosuutena aikuiselta 3,30 euroa 
ja lapselta (4 – 11 –vuotias) 1,70 euroa riippumatta matkan pituudesta. 

 
 Urjalan kunnan alueella peritään omavastuuosuutena julkisen linja-

autoliikennettä vastaava matkahuollon kilometriperustaisen taksa. 
 
 Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella lähikuntiin matkustettaessa omavas-

tuuosuus määräytyy julkista linja-autoliikennettä vastaavan matkahuollon ki-
lometriperustaisen taksan mukaan. 

 
 1.9.2017 alkaen julkisessa linja-autoliikenteessä liikennöitsijät saavat itsenäi-

sesti määritellä kilometriperustaiset taksat ja yhtenäistä matkahuollon taksa-
taulukkoa ei jatkossa laadita. Tuomi logistiikan kuljetuksenohjauskeskukseen 
kuuluvien Pirkanmaan kuntien kesken on päätetty vuonna 2021 soveltaa 
edelleen vuoden 2017 matkahuollon kilometriperustaista taksataulukkoa: 

 
- asiakasmaksu/omavastuu matkahuollon taulukon mukaan: 

     0-6 km  3,30 e/matka 
     7-9 km  3,60 e/matka 
 10-12 km 3,90 e/matka 
 13-16 km  4,70 e/matka 
 17-20 km  5,50 e/matka 
 21-25 km  6,10 e/matka 
 26-30 km  6,80 e/matka 
 31-35 km  7,40 e/matka 
 36-40 km 8,20 e/matka 
 41-45 km 9,30 e/matka 
 46-50 km 10,10 e/matka 
 51-60 km 11,80 e /matka 
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8) Palvelulinja 
- asiakasmaksu päätetty Akaan elinvoimalautakunnassa 6.11.2019 § 

55. 
 
Päätös Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin päätösehdotus. 
 
 
Ote Akaan kaupunki / Tuula Auranen, Katja Väisänen, Seija Korkiakangas, Leena 

Kähkönen, Leena Laine, Heljä Lehtonen, Maarit Mäenpää, Merja Niekka, 
Henni Numminen, Marja-Terttu Riihelä, Marjut Takanen, Seija Tromstedt, 
Terttu Välimäki, Leea Eskelinen  


