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14200 Turenki  

 

 

 

Asia:  Suojavarusteista aiheutuneiden kustannusten korvaus sosiaali- ja 

terveyspalveluita tuottaneille yrityksille aj. 1.1.-31.12.2021 
 

 

Viite: Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 16.12.2021 § 133 

 

 

Viitteessä mainitun sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaan Janakkalan kunta 

maksaa yksityisille sotepalvelujen tuottajille suojavarustekorvauksia ajalta 1.1. – 31.12.2021 

seuraavasti: 

 

 Ikääntyneiden ympärivuorokautinen asumispalvelu 1,10 €/vrk alv. 0% 

 Vaikeavammaisten ympärivuorokautinen palvelu 2,10 €/vrk alv. 0% 

 Kehitysvammaisten ympärivuorokautinen asumispalvelu 1,10 €/vrk alv. 0% 

 Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden ympärivuorokautinen asumispalvelu 0,75 €/vrk alv. 

0% 

 Kehitysvammaisten tuettu asuminen 0,85 €/vrk alv. 0% 

 Kotiin vietävät palvelut (ml. ikääntyneiden ja mielenterveysasiakkaiden tuettu asuminen) 

0,60 €/käynti alv. 0% 

 Lastensuojelu laitoshoito 0,50 €/vrk alv. 0% 

 Henkilökohtainen apu 2,7% kuntien maksamien laskujen loppusummasta. alv. 0% 

 

 

Laskutuksessa huomioitavaa: 

 

- laskutettava kausi on 1.1. – 31.12.2021. 

- laskutettavat vuorokausi- ja käyntikorvaukset -> ALV 0 %. 

- koskee janakkalalaisia asiakkaita, joilla on palveluseteli tai kunnan osoittama hoitosuhde 

palveluntuottajaan ja/tai, joista Janakkalan kunta on maksanut korvauksen palvelujen 

tuottamisesta. 

- kotiin vietävien palvelujen korvaus 0,60 €/käynti->voidaan laskuttaa myös 

palveluntuottajan vastaanotolle tehdyistä käynneistä. 

- laskutus on tehtävä 31.5.2022 mennessä. 

- laskussa oltava kuukausittainen erittely haettavista korvauksista sisältäen suoritteen tiedot, 

suoritteiden lukumäärän, à-hinnan sekä kuukausittaisen ja koko ajanjakson yhteissumman. 

- mikäli korvauksia haetaan eri palvelulajeista, tehdään jokaisesta palvelulajista edellä oleva 

erittely. 

- laskun liitteenä voitte tarvittaessa käyttää ohessa olevaa excel-taulukkoa. 

- korvattavaksi tulevat vain aiheutuneet kustannukset eli suojaimia on käytetty ohjeiden 

mukaisesti. Palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan tarvittaessa kunnalle lisätiedot 

kustannuksista. 
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- muilla perusteilla aikaisemmin lähetettyjä laskuja (esim. testauskulut) ei hyväksytä eikä 

laskuja, jotka eivät perustu em. päätökseen. 

 

 

Laskutusosoite: 

 

Janakkalan kunta 

Jenny Helminen /1201017 

003701475104 

PL 299 

02066 DOCUSCAN 

 

Verkkolaskuosoite: 

 

Kunnan verkkolaskuosoite 003701475104 

Tyyppi OVT-tunnus 

Operaattori Telia/ CGI Suomi Oy 

Verkkolaskuoperaattorin (välittäjän) tunnus 003703575029 

Janakkalan kunnan Y-tunnus 0147510-4 

 

 

Pyydämme käyttämään ensisijaisesti verkkolaskua. 

 

 

Lisätiedot: 

 

Sini Kelo 

kehittämispäällikkö 

sini.kelo@janakkala.fi 

03 680 1923 

 

Jenny Helminen 

palvelusihteeri 

jenny.helminen@janakkala.fi 

03 680 1405 
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