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Suoritteiden hinnoittelun perusteet 

Hallitus 125 § Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokous vahvistaa 
talousarvion hyväksymisen yhteydessä suoritteiden hinnoittelupe
rusteet. Hallitus vahvistaa hinnat joulukuun kokouksessaan. 

Nenonpellon yksiköiden suoritehintaportaat vuodelle 2020 on halli
tus jo poikkeuksellisesti hyväksynyt kokouksessaan 12.6.2019 85 
§. Ne ovat samat kuin vuonna 2019.

Vaalijala pyytää palvelujen järjestämisvastuiselta organisaatiolta 
maksusitoumuksen asiakkaasta. Mikäli sopimusta asiasta ei synny, 
palveluja ei anneta. Jos Vaalijalan on erityishuoltopiirinä asiakkaan 
palvelut tuotettava, syntyy järjestämisvastuiselle organisaatiolle 
maksuvelvollisuus. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle suoritteiden hinnoitteluperus
teiksi vuonna 2020 seuraavaa: 

1 Jäsenkunnalta palvelun tuottamisesta perittävien suoritehinto
jen perusteena on omakustannushinta, joka sisältää ko. palve
lun tuottamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset, hallinnon 
yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömät ja hallin
non yleiskustannukset perustuvat todellisiin kustannuksiin. 
Pääomakustannukset sisältävät rahoituskustannukset ja suun
nitelman mukaiset poistot. Peruspääomalle maksettava korko 
kohdennetaan suoritehintoihin toimialoittain eri toiminnoille nii
den käyttöomaisuuden poistojen mukaisessa suhteessa. 

2 Nenonpellon yksiköiden suoritehintoja jäsenkunnille määrättä
essä käytetään tarvittaessa aikaisempien vuosien ali-/ylijäämiä 
hintatason vakauttamiseksi. 

3 Nenonpellon yksiköiden oppilaskotien suoritehinnat ovat kuusi
portaisessa hinnastossa (lapset ja nuoret) ja Nenonpellon kun
toutusyksiköillä on oma kuusiportainen hinnasto (aikuiset). 

4 Kuntakorvausten perusteena olevat suoritteet muodostuvat 
käyttöpäivistä ja käyntikerroista, jotka määritellään sosiaali- ja 
terveydenhuollon maksulain ja -asetuksen määräysten mukai
sesti soveltuvin osin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 
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5 Asiakkailta perittävät maksut määräytyvät sosiaali- ja tervey
denhuollon maksulain ja -asetuksen määräysten mukaisesti. 

6 Muilta kuin kuntayhtymän jäsenkunnilta peritään osaamis- ja tu
kikeskuksessa myydyistä palveluista käyttöpäivän/käyntikerran 
mukainen hinta lisättynä 20 %:lla, mikäli Vaalijalan ja kunnan vä
lillä on puitesopimus tai vastaava, korotus on 10 %. 

7 Poliklinikkapalvelut ja liikkuvat kuntoutuspalvelut hinnoitellaan 
suoriteperusteisesti, suoritehinta sisältää matka-ajan ja matka
korvaukset. 

8 Kun asiakkaan poikkeuksellisen suurten yksilöllisten tarpeiden 
ja turvallisen hoidon järjestämiseksi hänelle palkataan avopal
veluissa henkilökohtainen avustaja/avustajia, peritään lisämak
suna keskimääräinen avustajan/avustajien palkkauskustannus. 
Hinnoittelussa huomioidaan avustajan tarve viikon aikana ja 
osapäivät hinnoitellaan erikseen. Päätöksen tekee avopalvelu
johtaja. 

9 Kehitysvammahuollon työ- ja päivätoimintaan osallistuvan asiak
kaan kuljetuskustannuksen maksaa Vaalijala, ellei toisin ostajan 
kanssa sovita. 

1 O Sosiaalihuollollisesta työtoiminnasta ja kuntouttavasta työtoi
minnasta määritellään suoritehinta ko. toimipisteen arvioidun 
kustannuksen perusteella näiden toimintojen kustannusraken
ne huomioiden. 

11 Tarjouspyyntöihin perustuvissa palveluiden myynneissä hin
ta muodostuu ostajan hyväksymän tarjouksen perusteella. Hal
litus voi tarvittaessa antaa Vaalijalan tarjousmenettelyyn liitty
vää ohjeistusta. Päätöksen tarjoukseen perustuvasta hinnasta 
tekee sektorijohtaja. 

12 Monipalvelukeskuksissa niistä asiakkaista, joiden työvalmen
nuksen ja -ohjauksen kustannukset poikkeavat olennaisesti ao. 
yksikön käyttöpäivän keskimääräisistä kustannuksista, peritään 
hallituksen erikseen päättämien periaatteiden mukainen mak
su. Päätöksen maksun suuruudesta tekee avopalvelujen johta
ja. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus 
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13 Peruskoulun vakinaisista oppilaista hallitus vahvistaa tarvitta
essa lisämaksun. 

14 Peruskoulun tilapäisistä oppilaista, joiden valtionavustus mak
setaan kotikuntaan, peritään todellisia kustannuksia vastaava 
maksu. 

15 Yövalvotuissa asumisyksiköissä peritään niiltä arkipäiviltä, jol
loin asiakas ei ole yksikön ulkopuolisessa päivätoiminnassa, 
asumismaksun lisäksi hinnaston kohdan "Osallisuutta edistävä 
toiminta" mukainen hinta (päiväaikainen toiminta palvelu
kodissa). Jos asiakkaalla on henkilökohtainen avustaja, tätä 
maksua ei peritä samalta ajalta. 

16 Mikäli edellä mainituista perusteista muodostuu yksittäista
pauksissa kohtuuton kokonaishinta, on kuntayhtymän johtajalla 
oikeus sitä kohtuullistaa. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Päätösehdotus: 

Yhtymäkokous hyväksyy suoritteiden hinnoittelun perusteet vuodel
le 2020 hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus 
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