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16.1.2018

Tiedote Eteva kuntayhtymän asiakasmaksuista 1.1.2018 alkaen
Eteva kuntayhtymän asiakasmaksuja ei koroteta vuodelle 2018.
Erityishuoltona asiakkaalle annettavat palvelut ovat käyttäjälle maksuttomia. Muista
palveluista asiakas maksaa Etevan yhtymähallituksen vahvistaman
palvelutuotehinnaston mukaisen hinnan ja/tai vuokrasopimuksen mukaisen vuokran.
Asiakasmaksut alkavat seuraavan kalenterikuukauden alusta asiakkaan täytettyä 16
vuotta tai kun lastensuojelun jälkihuolto päättyy.
Asumispalvelut
Asiakas maksaa vakituisessa asumispalvelussa asunnostaan vuokrasopimuksen
mukaisen vuokran. Kun asiakas irtisanoo vuokrasopimuksensa, lasketaan kuukauden
irtisanomisaika sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana
irtisanominen on tehty.
Tämän lisäksi asiakas maksaa ylläpidosta, joka koostuu ateriamaksusta ja
maksullisista lisäpalveluista.
Maksullisia lisäpalveluja ovat:
1. asumisyksikön asukkaille tarjoama langaton internet-yhteys
2. siivoustarvikkeet, -välineet ja -aineet sekä WC-paperit ja muut paperit
3. saunan käytöstä aiheutuva sähkön ja veden kulutus
4. yhteisissä vaatehuoltotiloissa olevien koneiden ja -laitteiden hankinta- ja
huoltokustannukset, käytöstä aiheutuva sähkön ja veden kulutus sekä pyykinpesu- ja
huuhteluaineet
5. yhteisten harrastusvälineiden ja/tai -tilojen käyttö
6. yhteisissä tiloissa olevat lehdet

Etevassa on käytössä kaksi asiakasmaksuluokkaa:
1. luokka: asiakas käyttää 1-3 lisäpalvelua, hinta on 25 €/kk
2. luokka: asiakas käyttää vähintään 4 lisäpalvelua, hinta on 35 €/kk

Asiakkaan maksuluokka määräytyy hänen käyttämiensä palvelujen perusteella.
Palvelut voivat vaihdella kuukausittain luokkien sisällä, mutta maksuluokka on
voimassa toistaiseksi.
Ateriamaksussa on kaksi vaihtoehtoa: osapäivä- ja kokopäivämaksu.
Osapäivämaksu sisältää yhden lämpimän aterian ja välipalan tai kaksi välipalaa, ja
sen hinta on 4,50 €/päivä. Kokopäivämaksu sisältää kaksi lämmintä ateriaa ja
tarvittavat välipalat, ja sen hinta on 9,50 €/päivä.

Eteva kuntayhtymä
Karhukuja 1
04600 Mäntsälä

PL 43
04601 Mäntsälä

p. 020 692 100

www.eteva.fi
etunimi.sukunimi@eteva.fi

Y-tunnus
0203300-9

Asiakasmaksut 2018

2 (2)

Lyhytaikaisessa asumispalvelussa asiakkaan asumispaketti sisältää asumisen, ateriat
ja muun ylläpidon. Lyhytaikainen palvelu kestää yhtäjaksoisesti enintään kolme (3)
kuukautta. Lyhytaikaisen asumisen asumispaketin suuruus on 30,00 €/päivä ja
osavuorokautisen asumispaketin suuruus on 15,00 €/päivä. Mikäli asiakas ei nauti
aterioita, vähennetään asumispaketin hinnasta aterioiden hinta, jolloin hinta on 20,50
€/päivä ja osavuorokautisena 10,50 €/päivä
Päiväaikainen toiminta
Asiakas maksaa päiväaikaisessa toiminnassa aterioidessaan ateriamaksun, joka
sisältää yhden lämpimän aterian ja välipalan. Ateriamaksun suuruus on 6,10 €/päivä.
Lisätietoja
Mikäli asiasta on jotain kysyttävää, pyydämme teitä olemaan ensisijaisesti
yhteydessä palvelupäällikkö Era Koivumäkeen tai Mikko Lindqvistiin,
puh. 040 304 7114 / Era tai puh. 040 304 7116 / Mikko.

Elli Tuomiharju
Tulosaluejohtaja, asuminen ja päiväaikainen toiminta
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