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1. Ohjeen soveltamisala 
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan (Helsingin erityishuoltopiirin) 
tuottamista ja kuntayhtymän jäsenyyden perusteella tai ostopalveluso-
pimusten ja maksusitoumusten perusteella hankkimista kehitysvam-
maisten erityishuollon palveluista peritään maksut ja korvaukset 
tässä ohjeessa mainittuja perusteita käyttäen. Osittaisista ylläpitopalve-
luista määrättyjä maksuja sovelletaan tarvittaessa myös kehitysvam-
maisen perheenjäsenelle annettuun osittaiseen ylläpitoon. 
 
Kehitysvammaisen saama sosiaalipalvelu on erityishuollon palvelu 
vain silloin, kun palvelu järjestetään erityishuoltolain perusteella. 
Esimerkiksi asuminen vammaisten palvelutalossa tai vanhainkodissa ei 
ole erityishuoltoa. Asiakasmaksu määräytyy annetun palvelun pe-
rusteella, ei sen perusteella, onko palvelun käyttäjä kehitysvam-
mainen vai ei.  

2. Maksuttomat palvelut ja ylläpidon määritelmä  
 
Seuraavat palvelut ovat maksuttomia (asiakasmaksulaki 4 § 2 kohta): 
 
*  Kehitysvammalaissa tarkoitettu erityishuolto on maksutonta. 
 
*  Erityishuoltopiirin kuntayhtymän on huolehdittava tutkimukseen mää-
rätyn tai järjestämässään erityishuollossa olevan henkilön kuljetuksesta 
kuntayhtymän toimintayksiköiden välillä sekä muusta kuljetuksesta si-
ten kuin asetuksella säädetään (kehitysvammalain 39 §). Tällainen kul-
jettaminen on asiakkaalle maksutonta. 
 
Kehitysvammaiset voivat saada samoin edellytyksin kuin muutkin vam-
maiset kuljetuspalvelua vammaispalvelulain perusteella muihin kuin eri-
tyishuollon saamiseksi välttämättömiin kuljetuksiin, esimerkiksi vapaa-
ajan kuljetuksiin. Tällöin heiltä peritään omavastuuosuus, joka vastaa 
aina voimassaolevaa HSL:n vastaavan lipun hintaa ja muuttuu sen 
muutosten mukaisesti (sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 
20.5.2014 § 203).  
 
Kehitysvammalain mukaan kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan pe-
riä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista yl-
läpitoa. Sosiaali- ja terveystoimialan kehitysvammaisille järjestämät 
palvelut ovat täyden ylläpidon sisältäviä palveluja, ja niistä peritään 
myös alle 16-vuotiailta asiakkailta ne asiakasmaksut, jotka on erikseen 
päätetty.  

 

Ylläpitoon kuuluu esimerkiksi vuokra, ruoka, lääkkeet, pesuaineet, vesi 
ja sähkö. Ylläpitoa ovat siis sellaiset palvelut ja tukitoimet, joita järjeste-
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tään riippumatta henkilön vaikeavammaisuudesta tai hänen erityishuol-
lon tarpeestaan. Kysymys on sellaisista jokapäiväisistä menoista, jotka 
syntyvät riippumatta siitä onko henkilö vammainen vai ei, ja joilla ei ole 
yhteyttä henkilön avun tai huollon tar peeseen. Sen perusteella mitä yl-
läpitopalveluja henkilö saa, ratkaistaan se, onko kyseessä osittainen 
vai täysi ylläpito. Hoito, joka on ympärivuorokautista ja kattaa aterioiden 
lisäksi majoitus- ja muut mahdolliset kulut hoidon ajalta, on täyttä ylläpi-
toa. 

3. Lyhytaikainen laitos- ja perhehoito 
 

 3.1. Erityishuoltona annettu lyhytaikainen laitoshoito 
 

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 1.2.2016 lukien 38,80 euroa 
vuorokaudessa.  
  
Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 
1.2.2016 lukien 17,90 euroa hoitopäivältä. Tätä maksua ei kuitenkaan 
peritä alle 18-vuotiaalta henkilöltä.  
 
Jos kehitysvammainen on laitoshoidossa osan vuorokaudesta, tilapäi- 
sen päivä- tai yöhoidon maksu on 1.2.2016 lukien 17,90 euroa vuoro-
kaudessa. 
 
Edellä mainittu maksu peritään sekä aikuisilta että lapsilta. 
 
Nämä maksut sisällytetään palvelunkäyttäjän maksukattoon, josta on 
ohje PYSY094 Maksukatto sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista pe-
rittävissä maksuissa.  
 
Kun laitoshoito järjestetään asiakkaalle hänen omaishoitajansa laki-
sääteisen vapaan ajaksi, peritään poikkeuksellisesti kohdassa 7. mai-
nitut maksut, joita ei sisällytetä maksukattoon.  
 
Otettaessa kehitysvammaista tilapäiseen laitoshoitoon ennen hoidon 
alkua on määriteltävä, onko kyseessä kuntoutushoito vai muun syyn 
vuoksi tarpeellinen tilapäinen laitoshoito. 

 

 3.2. Erityishuoltona annettu lyhytaikainen perhehoito  
 
Lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään tasamaksu, joka on 1.2.2016 
lukien 29,70 euroa vuorokaudessa. 
 
Perhehoidosta perittyä maksua ei sisällytetä palvelunkäyttäjän mak-
sukattoon. 
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Kun perhehoito järjestetään asiakkaalle hänen omaishoitajansa laki-
sääteisen vapaan ajaksi, peritään poikkeuksellisesti kohdassa 7. mai-
nitut maksut. 
 

 3.3. Erityishuoltona annettu kuntoutushoito 
 
Kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta peri-
tään 1.2.2016 lukien 13,40 euroa hoitopäivältä. Kuntoutushoidon mak- 
su peritään jokaiselta asiakkaalta, myös alle 18-vuotiailta kehitysvam-
maisilta, jokaiselta kuntoutuspäivältä, vuoden aikana kertyneistä kun-
toutuspäivistä riippumatta. 
 
Maksu kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta 
sisällytetään palvelunkäyttäjän maksukattoon. 

4. Pitkäaikainen laitos- ja perhehoito 
 
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu määräytyy palvelun käyttäjän maksu-
kyvyn mukaan (tulosidonnainen maksu). Maksua käsitellään ohjeessa 
PYSY056 Pitkäaikaisen laitoshoidon ja perhehoidon asiakkailta maksu-
kyvyn mukaan perittävät maksut. Kansaneläkelaitos maksaa vammais-
tukia, eläkettä saavan hoitotukea ja ruokavaliokorvausta myös pitkäai-
kaisessa laitoshoidossa oleville, ja nämä tulot otetaan huomioon aikai-
semmin huomioon otettujen tulojen lisäksi asiakasmaksun perusteena.  
 
Maksuja pitkäaikaisesta laitos- ja perhehoidosta ei sisällytetä palve-
lunkäyttäjän maksukattoon. 

5. Asumispalvelut 
 
Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tilapalvelut, palveluntuottaja tai 
muu vuokranantaja tekee asukkaille vuokrasopimukset ja asiakkaat 
maksavat vuokran suoraan vuokranantajalle (sosiaalilautakunnan pää-
tös 17.5.2011 § 176, siirtyminen asumisen ylläpitomaksusta huoneen-
vuokralain mukaiseen vuokranmaksuun kehitysvammaisten henkilöi-
den asumispalveluissa). 
 
Vuokran lisäksi asiakkaat maksavat ylläpitomaksut (ns. perusmaksun) 
ja ateriamaksun. 
 
Ara-rahoitteisissa asunnoissa olevien henkilöiden varallisuus on selvi-
tettävä Aran antamien varallisuusrajojen mukaan. 
 
Lyhytaikaisesta asumispalvelusta perittävä maksu on päätetty erikseen 
ja sitä käsitellään kohdassa 5.6. 
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Asumispalveluista perittyjä maksuja ei sisällytetä palvelunkäyttäjän 
maksukattoon. 
 
Yhteyshenkilö Helsingin kaupungin tilapalvelujen asuntovuokrauksessa 
on asuntosihteeri puh 310 21991. 
 

 5.1. Asumisen tukipalvelut 
 
Tukiasumisessa asiakkaalta peritään asuinhuoneiston vuokrauksesta 
annetun lain mukainen vuokra.  
 
Lisäksi asukkailta peritään maksu sähköstä ja vedestä.  
 
Sähköstä peritään 12 euroa/kk niissä asunnoissa, joissa ei ole sähkö-
mittaria. Muutoin maksu sähköstä määräytyy sähkösopimuksen mu-
kaan. 
 
Itsenäisesti asuvat kehitysvammaiset saavat asumisen tuen palveluina 
ohjauspalveluja, jotka ovat asiakkaalle maksuttomia. Sen sijaan erilli-
sistä palveluista peritään maksut seuraavasti: 
 
Jos tukiasunnossa asuva kehitysvammainen henkilö käyttää asumisyk-
sikön palveluja (esimerkiksi saunaa ja/tai vaatehuoltoa), häneltä peri-
tään ns. perusmaksuna ylläpitomaksuja, jotka ovat yksikkökohtaisia ja 
käyttöperusteisia. Aterioista häneltä peritään samat maksut kuin asu-
misyksikössä asuvilta asukkailta. 
 

 5.2. Asuminen ryhmäkodissa tai asuntoryhmissä 
 
Asukkailta peritään kohdassa 5 mainittua vuokraa.  
 
Osa kehitysvammaisista henkilöistä asuu yksityisten palvelun tuottajien 
ryhmäkodeissa, asuntoryhmissä tai yksittäisissä asunnoissa. Tällöin 
asukas maksaa vuokran suoraan palvelun tuottajalle. 
 

 5.3. Palveluihin liittyvät ylläpitomaksut (ns. perusmaksu) 
 
Pitkäaikainen asuminen  

 
Ylläpitomaksut ovat yksikkökohtaisia ja käyttöperusteisia (sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätös 18.6.2019 § 140). Maksut muodostuvat sen 
perusteella, mitä palveluja palveluasumisyksikössä on tarjottavana ja 
mitä palveluja asiakas tosiasiallisesti käyttää. Tieto ylläpitomaksuista 
tallennetaan sosiaali- ja terveystoimialan asiakasmaksut-yksikössä 
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käytettyjen palvelujen yhteissummana (perusmaksu), joka peritään asi-
akkaalta. Yksikkö voi erikseen sovittuna myös itse periä maksut käyttö-
perusteisesti enintään maksimihintojen mukaisesti.  
 

 Sähkö enintään 12 euroa/kk niissä asunnoissa, joissa ei ole 
sähkömittaria tai jos sähkö ei sisälly vuokraan 

 Yhteiskäytössä olevat siivoustarvikkeet ja – aineet sekä mah-
dolliset hygieniatuotteet enintään 5 euroa/kk 

 Saunamaksu enintään 10 euroa/kk (sauna vähintään kerran vii-
kossa) 

 Yhteisissä tiloissa olevan pyykinpesukoneen tai pyykkituvan 
käyttö sekä mahdolliset pesuaineet enintään 5 euroa/kk (aina 
tarvittaessa ja asukaskohtainen maksu myös pestäessä pyyk-
kejä samassa koneessa) 

   
Palvelujen määrää ei voi vaihtaa kesken kuukauden, vaan  
mahdolliset muutokset tehdään seuraavan kuukauden alusta yhte-
nevästi muun laskutuksen kanssa. 
 

 5.4. Ateriapalvelut 
 
Ruokailusta toimintayksiköissä tai muussa tarjoilupaikassa peritään 
1.2.2016 lukien seuraavat ateriakohtaiset maksut: 
 
aamiainen    2,60 euroa 
lounas   5,15 euroa 
päivällinen   5,15 euroa 
iltapala   2,60 euroa 
kahvi tai tee ja kahvileipä 2,60 euroa  
 
Asiakas maksaa aterioistaan joko käyttönsä mukaisen ateriamaksun tai 
voi valita halutessaan täydet ateriapalvelut. Täysistä ateriapalveluista 
peritään 13,40 euroa vuorokaudelta. Ateriapakettiin kuuluu aamiainen, 
lounas, päivällinen ja iltapala.Täydeksi ateriapalveluksi katsotaan ate-
riat, jotka voidaan nauttia asumispalveluyksikössä. Erityisruokavaliosta 
ei peritä eri hintaa.   
 
Jos asiakas käy asumisyksiköstä päiväaikaisessa toiminnassa asumi-
sen osapäivän aterioista peritään 8,25 euroa vuorokaudelta (sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätös 18.6.2019 § 140). Osapäivän ateriat sisältä-
vät aamiaisen, päivällisen ja iltapalan. Päiväaikainen toiminta laskuttaa 
näissä tapauksissa lounaan hintaan 5,15 euroa. Ateriapalvelujen hinta 
päivältä on tällöin 5,15 euroa + 8,25 euroa, yhteensä 13,40 euroa eli 
täysateriahinta. 
 
Läsnäolopäivät otetaan huomioon seuraavan esimerkin mukaan: 
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Asukas lähtee sukulaisen tai tuttavan luokse vierailulle perjantaina ja  
palaa sunnuntaina. Vähennys ateriamaksusta tehdään vain täydeltä 
poissaolopäivältä eli lauantailta (oletuksena on, että perjantaina on 
syöty esimerkiksi aamupala ja sunnuntaina iltapala). Täysistä aterioista 
laskutetaan siis 13,40 euroa/päivä riippumatta siitä, jättääkö jotain ate-
rioita päivältä syömättä. Poikkeuksena on, jos asiakas ei ole syönyt 
päivän aikana mitään hoitopaikan tarjoamia aterioita, tällöin asiakasta 
ei tule laskuttaa täysiä aterioita kyseiseltä päivältä.  
 
Asiakkaan ilmoitus on voimassa toistaiseksi. Pääsääntönä on se, että 
asiakkaalta laskutetaan samalla tavalla koko laskutuskauden eli kalen-
terikuukauden ajan. 
 

Asiakkaiden omaisilta ja muilta vierailijoilta perittävät ravintopalvelumaksut 
 
Toimintayksiköissä asioivilta ja satunnaisesti niissä aterioivilta peritään 
samat maksut kuin muilta asiakkailta.   
 
Aterioita, kahvia ja leivonnaisia myydään muille kuin toimintayksikössä 
asiakkaana oleville henkilöille ainoastaan niissä toimipisteissä, joissa 
on kassa. 
 
Toimintayksiköissä, joissa ruokapalvelutoiminnasta vastaa muu kuin 
Sosiaali- ja terveystoimiala, käytetään kunkin sopimuksen mukaisia 
hintoja. Myynnistä vastaa palveluntuottaja. 
 

 5.5. Lasten asumispalvelut  
 

Asumispalveluissa alle 16-vuotiaiden lasten katsotaan saavan täydet 
ylläpitopalvelut. Lasten lapsilisät, eläkkeet ja muut tulot nostaa huoltaja 
tai edunvalvoja. Maksunmäärittely tehdään lapsen tulojen perusteella. 
Lapselle jää käyttövara kuten laitoshoidossa (PYSY056 Pitkäaikaisen 
laitoshoidon ja perhehoidon asiakkailta maksukyvyn mukaan perittävät 
maksut).  
 

 5.6. Lyhytaikainen asumispalvelu 
 
Lyhytaikaishoidon (LAH) maksuja sovelletaan aina, kun kyseessä on 
lyhytaikaiseksi asumiseksi suunniteltu jakso. 
 
Mikäli LAH-jakso jatkuu yli kolme kuukautta, sovelletaan neljännen kuu-
kauden alusta pitkäaikaisasumisen maksuja. Jos kuitenkin ennen kol-
men kuukauden täyttymistä tulee tietoon, ettei henkilö enää voi palata 
aikaisempaan asuinpaikkaansa, hänelle voidaan tehdä pitkäaikaisasu-
misen päätös siitä lähtien, kun asia on tullut tietoon/selvinnyt. 
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Jos asiakas menee LAH-yksikköön asumaan pitkäaikaisesti, hänen 
maksuissaan sovelletaan alusta alkaen pitkäaikaisasumisen maksuja. 
 
Lyhytaikaisesta asumispalvelusta peritään 1.2.2016 lukien kokonais- 
maksu 29,70 euroa asumispäivältä. Se sisältää asumisen, ylläpitomak-
sut ja ateriapalvelut asumisyksikössä. 
 
Maksu peritään asumispalveluun tulopäivältä, sen jälkeen kertyviltä 
asumispäiviltä ja lähtöpäivältä. 
 
Mikäli asiakas siirtyy lyhytaikaiseen asumispalveluun laitoshoidosta, 
häneltä ei peritä maksua asumispalveluun tulopäivältä, jos häneltä peri-
tään samalta kalenteripäivältä maksu laitoshoidosta. 
 
Jos asukas käy päiväaikaisessa toiminnassa siellä nautitut ateriapalve-
lut eivät sisälly tähän maksuun, vaan asukas maksaa niistä erikseen 
käytön mukaan. 
 
HUOM! Asiakkaalta voidaan periä vain ateriamaksu lyhytaikaishoitojak-
son ajalta, jos hän maksaa jakson aikana vuokraa pitkäaikaisesta pal-
veluasumisesta tai pitkäaikaisesta asumispalvelusta. Ateriamaksu on 
enintään pitkäaikaisen asumisen täysihoitoateriamaksu 13,40 euroa 
vuorokaudelta, tai nautittujen yksittäisten aterioiden mukainen maksu. 
 
Mikäli asiakkaalla on voimassaoleva pitkäaikaisen laitoshoidon tai pit-
käaikaisen perhehoidon sijoitus lyhytaikaishoitojakson aikana, jakson 
ajalta peritään tuloperusteinen asiakasmaksu normaalisti ja lyhytaikais-
hoito on asiakkaalle maksuton myös aterioiden osalta. 
 

 5.7. Sosiaalihuoltolain (SHL) mukainen palveluasuminen  
 
Sosiaalihuoltolaki on ensisijainen laki asumispalvelujen järjestämi-
sessä. Asiakkaat, joiden palvelut järjestetään vammaistyössä SHL:n 
mukaan kuuluvat pääsääntöisesti autisminkirjoon tai tarvitsevat asu-
mispalvelua kehityksellisistä syistä johtuvista toimintakyvyn puutteista. 
Vaikka he eivät pääsääntöisesti ole vaikeavammaisia henkilöitä he tar-
vitsevat kuitenkin asumisessaan säännöllistä tukea ja ohjausta tai 
muita erityisjärjestelyjä. 
 
Asumispalvelujen tavoite on turvata vammaisten henkilöiden asumises-
saan tarvitsemat palvelut. 
 
Sosiaalihuoltolain 17 §:n mukaisilla asumispalveluilla tarkoitetaan pal-
velu- ja tukiasumisen järjestämistä. Asumispalveluja annetaan henki-
lölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asumisensa järjes-
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tämisessä. Asumispalveluja järjestetään, kun asumiseen liittyy kiinte-
ästi hoidon tai tuen tarvetta. Asumispalveluja järjestetään palvelu- ja 
tukiasunnoissa, joissa asiakkaan itsenäistä asumista tai siirtymistä itse-
näiseen asumiseen tuetaan sosiaalityöllä, hoiva- ja huolenpitopalve-
luilla sekä asumisen tukipalveluilla kuten ateria- ja vaatehuoltopalvelut, 
siivous- ja kylvetyspalvelut, kuljetus- ja saattajapalvelut tai sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut. 
 

 Asiakkaalta perittävät maksut 
 

Asiakas maksaa asunnon vuokran sekä oman ylläpitonsa ja tavan-
omaiset elinkustannuksensa. Kunnan järjestämistä palveluista peritään 
normaalit palvelukohtaiset maksut. 
 
Sosiaalihuoltolain mukaisesta palveluasumisesta asiakkailta perittä-
vistä maksuista on pysyväisohje erikseen (PYSY 053). 
 
Kehitysvammahuollon toimintayksiköistä tai muista vastaavista yksi-
köistä palvelunsa saavilta tai siellä asuvilta asiakkailta (esim. autismin 
kirjon asiakkaat) peritään maksut samoin kuin kehitysvammaisilta asi-
akkailta. 

6. Päivätoiminta 
Aterioista peritään kohdassa 5.4 mainitut maksut. Muilta osin päivätoi-
minta on maksutonta. 
 
Aterioista ei kuitenkaan peritä maksua laitoshoidossa olevalta. Tämä 
koskee sekä pitkäaikaisessa että lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevia. 

7. Maksu asiakkaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävistä palveluista 
 
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi asiakkaalle järjestetyistä 
palveluista siltä osin kuin palvelut korvaavat omaishoitajan antamaa  
hoitoa ja huolenpitoa, peritään11,40 euroa vuorokautta kohden. Tämä 
maksu kattaa kaikki erilaiset omaishoitajan hoitoa ja huolenpitoa kor-
vaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.   
 
Asiasta on ohje PYSY077 Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi 
järjestettävistä palveluista perittävät maksut.  
 
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävistä korvaavista 
palveluista perittäviä maksuja ei sisällytetä maksukattoon. 

8. Päätöksenteko  
Kehitysvammaisten pitkäaikaisen laitoshoidon ja alle 16-vuotiaiden 
asumispalvelun maksusta päättää talous- suunnittelupalvelujen asia-
kasmaksut-yksikössä ao. viranhaltija. 
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Maksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättää talous- ja 
suunnittelupalvelujen asiakasmaksupäällikkö (PYSY 072). 

9. Hoitopäiviksi laskettavat päivät 
 
Kaikki laitoksessa, perhehoidossa ja asumispalveluissa kirjoilla olopäi-
vät, myös sekä tulopäivä että lähtöpäivä, ovat laskutettavia hoito- ja 
asumispäiviä. Ei kuitenkaan koske omaishoidon tuen hoitajan vapaa-
päiviä, josta on ohje PYSY077 Omaishoitajan lakisääteisen vapaan 
ajaksi järjestettävistä palveluista perittävät maksut. 

10. Viitteet   
 
 Laki (519/77) ja asetus (988/77) kehitysvammaisten erityishuollosta 

(lyh. kehitysvammalaki ja -asetus) 
Sosiaalihuoltolaki (710/82) ja sosiaalihuoltoasetus (607/83) 
Laki (734/92) ja asetus (912/92) sosiaali- ja terveydenhuollon Valtio-
neuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista  
annetun asetuksen muuttamisesta (1350/2015) 
Sosiaali asiakasmaksuista (lyh. asiakasmaksulaki ja -asetus) 
- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- 
ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1351/2015) 
Sosiaalilautakunnan vammaishuoltojaoston päätös 28.1.1988 § 13 yllä-
pitopalvelujen antamisesta ja ylläpitomaksun määräytymisestä hoito-
asuntoloissa 
Sosiaalilautakunnan päätös 8.12.1998 § 390 asiakasmaksun perimi-
sestä lähtöpäivältä eräistä palveluista  
Sosiaalilautakunnan päätös 13.2.2007 § 31 omaishoitajan lakisäätei-
sen vapaan ajaksi järjestettävistä palveluista  
Sosiaalilautakunnan päätös 16.12.2008 § 465 kehitysvammaisten asu-
mispalveluista perittävien ylläpitomaksujen ja maksujärjestelmän raken-
teen tarkistamisesta 
Sosiaalilautakunnan päätös 5.5.2009 § 129 täyden ja osittaisen ylläpi-
don määrittelemisestä kehitysvammaisten erityishuollossa 
Sosiaalilautakunnan päätös 9.3.2010 § 75 kehitysvammaisten erityis-
huoltona järjestettyjen tukiasuntojen ylläpitomaksujen tarkistamisesta 
Sosiaalilautakunnan päätös 17.5.2011 § 176, siirtyminen asumisen yl-
läpitomaksusta huoneenvuokralain mukaiseen vuokranmaksuun kehi-
tysvammaisten henkilöiden asumispalveluissa 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 13.2.2018 § 34 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 18.6.2019 § 140 
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Lisätietoja:  Vammaisten sosiaalityön päällikkö puh. 310 89545 ja  
Asiakasmaksupäällikkö puh. 310 43604 
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@hel.fi 
 
 
 
 
 
 
 
JUHA JOLKKONEN  TIINA MÄKI 
sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtaja 
toimialajohtaja   


