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Sanaskodin palveluiden vuorokausihinnoittelu 
 
 Laitoskuntoutus 

Tehostettu 
palveluasuminen 

Tukiasumis- 
palvelut 

Alkoholiongelmaisten kuntoutus 188,0 170,0 + vuokra 85,0 + vuokra 

Huumeongelmaisten ja monipäihteisten kuntoutus sekä lääkeriippuvaisten kuntoutus 198,0 170,0 + vuokra 85,0 + vuokra 

 
 
 

 

Sopimushinnoittelu:  
 

Kilpailutusten tai erillisten neuvottelun pohjalta voidaan neuvotella 
hinnoittelu ja tehdä siitä hankintasopimus. Kilpailutusten pohjalta 
Sanaskodilla on sopimukset seuraavien kaupunkien/kuntien kanssa, 
joiden hinnoittelu on sopimuksen mukainen: 
 
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Turku, Raisio, Tampere, 
Orivesi, Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä (Keusote) eli Hyvinkää, 
Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, 
Perusturvakuntayhtymä Karviainen eli Vihti, Karkkila, Päijät-Hämeen 
hyvinvointiyhtymä (PHHYKY) eli Lahti, Heinola, Asikkala, Hollola, 
Kärkölä, Padasjoki, Hartola, Iitti, Myrskylä, Orimattila, Pukkila, 
Sysmä. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 
(ESSOTE) eli Mikkeli, Mäntyharju, Juva, Hirvensalmi, Kangasniemi, 
Pertunmaa, Puumala, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kuntayhtymä (KYMSOTE) eli Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, 
Pyhtää ja Virolahti. 
 
HUOM! Muista kunnista ja kaupungeista on mahdollista tulla 
kuntoutukseen Sanaskodille, yksittäisillä maksusitoumuksilla, tämän 
hinnaston mukaisesti. 

 

Asiakasmaksuosuus:  
 

Yllä mainitut vuorokausihinnat pitävät sisällään kunta- ja asiakasmaksuosuudet. 
Lähettävä taho (kunta, kaupunki) maksaa tämä vuorokausimaksun 
kokonaisuudessaan palvelun tuottajalle eli Sanaskodille. Asiakasmaksut 
määritellään asiakasmaksuasetuksessa (1992/912). Osa päihdepalveluista on 
asiakkaalle maksutonta ja niissä palveluissa, joissa asiakkaalle muodostuu 
omavastuuosuus, mahdollisesta asiakaslaskutuksesta huolehtii asiakkaan 
kotikunta. 
 
Vuorokausihinnan erittely: 
 

Laitoskuntoutuksessa vrk-hintaan sisältyy asumisen osuus (19,40€), ruokailun ja 
hygienian osuus (19,40€) ja loput ovat kuntoutuksen hoivan osuutta. 
 
Tehostetussa palveluasumisessa ja tukiasumispalveluissa vrk-hintaan ei sisälly 
vuokra. Mökkiyksiön osalta vuokra on 590€/kk (sisältää käyttökulut eli lämmön, veden 
ja sähköt). 

 
 
 

Arvonlisäverolain mukaan sosiaalihuoltona tapahtuvasta tavaran ja palvelun 
myynnistä ei ole suoritettava veroa (ALV 37 §).  Kunnalla on myös oikeus saada 
palautuksena laskennallinen vero 5 %, näistä ALV37§:n mukaan maksetuista 
verottomista palveluista. 
 
Hinnat on ilmoitettu lopullisina verottomina (alv0 %) hintoina. 
  

 

  
 


