Lestijärven kunta
Lestintie 39
69440 Lestijärvi
puh. 06 8889111
lestijarven.kunta@lestijarvi.fi

JULKINEN TIEDOTE
Jaetaan kaikkiin
talouksiin

Hiihtoladut
Kunnan ylläpitämät valaistut ladut sijaitsevat Yli-Lestillä ja
Syrinkylällä.
Sen lisäksi pidetään sään salliessa avoimena
- retkilatua välillä kirkonkylä – Syri
- jäälatu välillä kirkonkylä – Yli-Lesti

HIIHTOLADUT ovat tarkoitettu VAIN suksilla liikkumiseen, ei
moottoriajoneuvoilla ajamiseen, ei pilkkimiseen eikä muullakaan
tavoin rikottaviksi.

RETKILUISTELUREITTI koulun rannasta laavusaareen
(Ahosaari eli Mäntysaari). Reitti on tarkoitettu VAIN luistimilla ja
potkukelkalla liikkumiseen, ei moottoriajoneuvoilla ajamiseen.

KIRJASTO
Kirjasto siirtyy uusiin aukioloaikoihin
1.2.2016 alkaen:
ma 13.00 – 19.00
ti 10.00 – 16.00
ke suljettu
to 13.00 – 19.00
pe 10.00 – 15.00
Kirjasto on kiinni pe 19.2.

Hyötyjäteasema

Lainan päivää vietetään maanantaina 8.2.
Kahvipannu kuumana koko päivän, ohjelmassa mm.
Vuoden Asiakkaan julkistaminen sekä kirjaston uusien
palvelujen esittelyä, tervetuloa!

avoinna perjantaisin
syyskuu - toukokuu
klo 11.30 – 13.30

STIPENDEJÄ MUUALLA OPISKELEVILLE NUORILLE
Lestijärven kunta on päättänyt, että Lestijärvellä henkikirjoituspaikkansa
säilyttäville opiskelijoille, jotka suorittavat keskiasteen jälkeisiä opintoja,
myönnetään vuoden 2016 aikana 168 € avustus opintojen rahoittamiseen.
Keskiasteen jälkeisillä opinnoilla tarkoitetaan yliopistossa, korkeakoulussa ja
ammattikorkeakoulussa opiskelevia sekä niitä, jotka ovat hakeutuneet lukion jälkeen
ammatilliseen koulutukseen tai suorittavat peruskoulun jälkeen toista
ammattitutkintoa. Stipendiä ei ole tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa oleville.
Avustusta hakiessaan henkilön tulee todistaa olevansa opiskelija (esim.
opiskelutodistus) ja hänen täytyy olla henkikirjoitettuna Lestijärven kunnassa
31.12.2015. Allekirjoitetut hakemukset tulee toimittaa 12.2.2016 mennessä
LESTIJÄRVEN KUNNALLE osoitteeseen Lestintie 39 69440 Lestijärvi.
Hakemuskaavakkeita saa kunnantoimiston neuvonnasta ja www.lestijarvi.fi
(Ajankohtaiset) Myös vapaamuotoisesti tehty hakemus on mahdollinen.

Muista toimittaa hakemuksesi ajoissa,
muita hakukertoja ei vuoden 2016 aikana ole!

LESTIJÄRVEN KUNNAN YHTEISÖKEHITYS OY
Myydään /vuokrataan teollisuustilaa
Lestijärven kirkonkylällä
Kirjalliset tarjoukset 20.2.2016 mennessä, os. Lestijärven kunnan yhteisökehitys Oy, Lestintie 39, 69440
Lestijärvi.
Lisätietoja: tj. Marketta Similä, puh. 044-524 2462, marketta.simila@lestijarvi.fi tai hallituksen pj. Esko
Ahonen, puh. 050-382 3201, esko.ahonen@lestijarvi.fi.

KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
vuonna 2016
Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 3. tiistaina klo 9.00 ja tarpeen tullen
muulloinkin. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokouksen jälkeisenä päivänä kunnanvirastossa
virastoaikana.
Sivistyslautakunta kokoontuu keskimäärin joka toinen kuukausi, mutta asioiden niin vaatiessa useamminkin. Pöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta jälkeisenä perjantaina koulutoimistossa klo 9.00 – 15.00.
Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 1. keskiviikkona, tarvittaessa
muulloinkin. Pöytäkirja on nähtävänä kokouksen jälkeisenä perjantaina.
Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouspäivät ja pöytäkirjojen nähtävänäpito ilmoitetaan kunnan
virallisella ilmoitustaululla.
Kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat kuukausittain nähtävillä asianomaisessa toimistossa
neljäntoista päivän ajan seuraavan kuukauden toisesta maanantaista lähtien.
Eri viranhaltijat ovat tavattavissa, mikäli heidän muut virkatehtävänsä eivät sitä estä:
- ympäristösihteeri
maanantai
- johtava maatalouslomittaja kuukauden viimeinen tiistai klo 11.00 – 14.00
- sosiaalityöntekijä
torstai (ajanvaraus)
Yhteispalvelupiste /Kunnantoimiston neuvonta
- Poliisi
- Kansaneläkelaitos
- Vero
Muut palvelut
Oikeusavustaja

Kannuksen sivuvastaanotto (Kannuksen kaupungintalo) palvelee
asiakkaitaan vain ajanvarauksella sopimuksen mukaan.
Ajanvaraus puhelinnumerosta 029 566 1270.

Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvojat päivystävät numerossa 0718 731 901

Velkaneuvonta

Kaustinen, puh. 06-8886132

KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET SEKÄ HISSI- JA
ESTEETTÖMYYSAVUSTUKSET VUONNA 2016
Korjausavustuksia voidaan hakea:
- vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimenpiteisiin (tulorajat, varallisuusarvostelu)
(veteraanilisä rintamaveteraaneille ja rintamaveteraanien leskille, korotetut tulorajat)
- kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin rakennuksiin
Huom. myös mm. viemärin liittymiskustannukset kuuluvat avustettaviin vanhusväestön ja vammaisten
asuntojen korjaustoimenpiteisiin.
Tarveharkintaiset pientalojen energia-avustukset (1-2 asuntoa, tulorajat)
- tuetaan pientalossa tehtäviä toimenpiteitä energiatalouden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden
käyttöönottamiseksi, esim. lämmitysjärjestelmän uusiminen, ulkovaipan eristäminen, ikkunat, ovet ym.
Hissi- ja esteettömyysavustusta voidaan hakea:
- hissin rakentamiseen ja liikkumisesteiden poistamiseen.
Lähtökohtaisesti kaikissa avustusmuodoissa tulee ennen töihin ryhtymistä olla avustuspäätös ja
tarvittavat luvat. Kiireellisiin toimenpiteisiin on mahdollista saada aloitusoikeus kirjallisella
hakemuksella.
Myös jo aikaisemmin toimenpiteilleen aloitusoikeuden saaneiden ja edelleen avustusta haluavien, tulee
hakea avustusta määräaikaan mennessä.
Hakuajat:
- korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 24.3.2016
- hissin rakentamisen ja liikkumisesteiden poistamiseen myönnettäviä avustuksia voidaan hakea ympäri
vuoden.
Hakemukset toimitetaan Lestijärven kunnantoimistolle, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Teemu Jussinmäki, puh. 044–0668702 ja toimistosihteeri Jarmo Kanninen, puh.
040-0329525 sekä ARA:n nettisivuilta www.ara.fi.
Lestijärvi 5.2.2016

Kunnanhallitus

Tiedotustilaisuus Yli-Lestin ratsastuskentän perustamisesta
ja MRL 133 §:n mukainen katselmus
Tiistaina 23.2. klo 16.00 pidetään Yli-Lestin työväentalolla Lestijärventie 994:ssä tiedotustilaisuus Yli-Lestin
ratsastuskentän perustamisesta. Tilaisuuteen ovat kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleita. Tilaisuuden jälkeen
klo 17.00 pidetään Yli-Lestin urheilukentällä Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukainen katselmus
ratsastuskentän toimenpidelupahakemuksen ja siihen liittyvän huoltorakennuksen rakennuslupahakemuksen
vireilletulojen johdosta.
Lestijärven hevosystäväinseura ry

HS-hiihdot keskiviikkoisin klo 18.30 Yli-Lestin ladulla.
Kisapäivät
10.2. vapaa
9.3. perinteinen 23.3. vapaa

30.3. perinteinen.

Sarjat alle 4v – 13v (jos osallistujia, niin sarja myös 15v.). Ilmoittautumiset paikan päällä klo 18.15 mennessä. Pakkasraja 15. Kaikki Palkitaan! Vapaaehtoisia toimitsijoita tarvitaan. Toimitsijatehtäviin voi ilmoittautua, vaikka ei omia hiihtäjiä
kilpailemassa olisikaan.

Koko perheen ystävänpäivätapahtuma su 14.2.
Lähtö ”Laavusaareen” klo 11.00 koulun rannasta, luistimilla, potkureilla, hiihtäen tai kävellen. Laavulla
laskiaispullat ja mehutarjoilu sekä makkaranpaistomahdollisuus (omat makkarat mukaan). Laavulla lapsille
toimintaa. Edestakainen matka 2,6 km. Pakkasraja -15.
järj. vapaa-aikatoimi ja 4H-yhdistys
Fasciarullaustunti ti 16.2. klo 17.00.
Fasciarullauksella hierotaan ja avataan lihaskalvoja. Osallistumismaksu 3€. Omat rullat mukaan jos on,
ohjaajalla on mukana 8 rullaa. Ohjaajana Jonna Jämbäck.
Kevään Zumbat koulun liikuntasalissa
ke 6.4. peruttu!
ke 27.4. klo 18.00 Zumba
klo 18.45 reisi–vatsa-pakara-jumppa
ke 11.5. klo 18.00 Zumba
klo 18.45 kehonhuolto
Osallistumismaksu 3€ / ohjaus tai illan molemmat ohjaukset yht. 5€. Ohjaajana Johanna Skantz
Nuoppari avoinna 4. – 9. luokkalaisille tiistaisin klo 15.00 – 17.30. Vapaaehtoinen välipala 1,50.
Perjantaina 26.2. tex mex–ilta 4. - 9. luokkalaisille klo 18.00 – 21.00.
Tex mex-iltapala nuopparin puolesta. Omia herkkuja voi myös tuoda nyyttäreiden merkeissä.
Nuoppari suljettu hiihtolomaviikolla.
Reissu Antti Tuiskun konserttiin Kokkolaan la 20.2.2016.
Lähtö:
klo 16.00 Ojalanperä klo 16.05 Yli-Lesti klo 16.15 Lestin koulu
Hinta:
33€ (sis. lipun ja kyydin)
Peruutuspaikkoja voi tiedustella 050-4437023 / vapaa-aikatoimi tai 0500-971179 / 4H-yhdistys. Ilmoittautumisajan
jälkeen peruutuksista peritään lipun hinta. Alle 8v. huoltajan kanssa. Konsertti alkaa klo 18.00 ja kestää noin 2h. Paluu heti
konsertin jälkeen.

Laskettelureissu Himokselle ti 1.3.
Lähtö noin klo 6.45 Lestijärveltä. Lähtijöille ilmoitetaan tarkempi aikataulu. Paluumatkalle lähdetään klo
17.00. Kyyti 15€. Jokainen huolehtii lippujen oston sekä mahdolliset välinevuokrauset ja ruokailun itse. Sitovat
ilmoittautumiset ti 23.2. mennessä 050-4437023 /vapaa-aikatoimi tai 0500-971179 /4H-yhdistys. Reissu
toteutuu mikäli vähintään 35 lähtijää. Reissun järjestää Lestijärvi, Halsua ja Perho.
Talviliikuntakampanja 1.1. – 31.3.2016
Suoritusvihkoihin merkitään hiihdetyt kilometrit tai rastitetaan kohta muu ulkoliikunta, jos liikuntasuoritus on
kestänyt vähintään 30 min. Kuntolaatikot sijaitsevat
Yli-Lestillä
Parannassa
kirkonkylällä
*Ojalanperän risteyksessä
*Parannan portin läheisyydessä *Sammalisentie risteys
*valaistun ladun lähtöpaikalla *jääladun varrella
* kirjaston postilaatikko rivi
* koulun kohdalla, retkiluistelureitin
Syrissä
Retkiladulla
varrella
*hiihtomajan seinässä
*koulun kohdalla, retkiluistelureitin varrella
Kaikkien suorituksensa merkanneiden kesken arvotaan lahjakortti sekä tuotepalkintoja. Latujen käyttöasteita
seurataan, joten toive on, että hiihtosuoritukset merkataan. Nyt myös avantouimareille oma vihko, jolla
käyttöastetta seurataan. Muistakaahan merkata käynnit!

KASE YRITYSPALVELU
Yritysneuvoja auttaa yrittäjiä erilaisissa yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa, mm:
•
Rahoitusneuvonta; starttiraha, käynnistystuki, investointituki, kehittämistuki, energiatuet, Tekes rahoitus, Finnveran lainarahoitukset, maksatukset
•
Muu neuvonta; yrittäjän ja henkilökunnan koulutus, rekrytointi, sukupolven- ja omistajanvaihdokset, toimitilatarpeet
•
Hanketoiminta; ohjausryhmätyöskentely, linkkinä yrittäjien ja hanketoimijoiden välillä,
toimialakohtaisten hankkeitten valmistelu
•
Yrityksen
perustamisneuvonta;
yritysidean
arviointi,
liiketoimintasuunnitelma,
kannattavuuslaskelmat, perustamisasiakirjat
www.kase.fi -sivuilla oleva yritysrekisteri päivitetään vuosittain
Oletko suunnitellut yrityksen perustamista? Tutustu yrityssuomi.fi –sivustolla olevaan Aloittavan yrittäjän
muistilistaan. Sivustolla voit tehdä myös yrittäjätestin. Yritysneuvojaan ohjaa sinua tekemään
liiketoimintasuunnitelman ja hakemaan starttirahaa.
Yrityksen investoinnit? Kysy aina ennen toimeen ryhtymistä, onko kohde tukikelpoinen. Investointitukea voi
saada enintään 35 % verottomista kustannuksista. Sähköinen tukihakemus jätetään Ely-keskukseen tai
Pirityisille ennen kuin mitään hankkeeseen liittyviä sitoumuksia on tehty.
Oletko kehittämässä liikkeenjohtomenetelmiä tai johtamisjärjestelmää, talouden ja suunnittelun
seurantaa, markkinointi- tai tuotteistamisvalmiuksia tai yrityksen strategiaa? Kehittämisen kannalta
keskeisen henkilön (= avainhenkilön) palkkaamiseen voi saada tukea 50 % bruttopalkasta. Hakemus vireille
ennen henkilön palkkaamista.
Tukihakemukset tehdään aina sähköisesti. Yrittäjän Katso-tunnisteilla ja pankkitunnisteilla. Yritysneuvojalta
lisätietoja.
Tarvitsetko asiantuntija-apua
 kasvun ja kannattavuuden parantamiseen
 yritystoiminnan uudistamiseen
 markkinoinnin ja asiakkuuksien parempaan hallintaan
 johtamisen kehittämiseen
 työn tuottavuuden kasvattamiseen
 tuotekehitykseen
 uusien ideoiden tai keksintöjen kaupallistamiseen
Ely-keskuksen asiantuntijapalveluita hintan – 300 euroa/päivä. Viiden vuoden aikana enintään 15 päivää.
Yritysneuvojalta lisätietoa.
Tekesin Ota Digiboosti -rahoituskampanjassa rohkaistaan kasvuhaluisia ja -kykyisiä pk-yrityksiä
kehittämään uusia tuotteita ja palveluja kansainvälisille markkinoille tai palkkaamaan digiosaajia tehostamaan
tuottavuutta ja kilpailukykyä. Pk-yritykset voivat myös hankkia tietoa markkinoiden mahdollisuuksista. Eri
alojen pk-yritykset voivat palkata digiammattilaisen, jonka palkasta Tekes maksaa puolet yhden (1) vuoden
ajan. Digiosaaja auttaa yritystä boostaamaan =tehostamaan liiketoimintaa, tuottavuutta ja kilpailukykyä
digitaalisuutta hyödyntämällä.
Lisätietoja myös: http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/kampanjat/digiboosti/
Helmikuussa tapaat minut kunnanvirastolla, joka maanantai klo 9.00 – 14.00,
Yhteistyöterveisin, yritysneuvojasi

Mikko Hänninen
044 5612152
mikko.hanninen@kase,fi

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VERKKOTENTTI
Ympäristötukeen sitoutuneiden on suoritettava tentti 30.4.2017 mennessä. Sen voi suorittaa VIPUpalvelussa, kun vastaa oikein 15 kysymykseen. Tenttisuorituksesta ei saa todistusta, vaan suoritukset
ajetaan tukisovellukseen tilatunnuksen perusteella pari kertaa vuodessa. Jos haluaa osallistua
koulutukseen ennen tenttiä, siihen tulee mahdollisuus Keski-Pohjanmaalla, mutta koulutuspäivä/ päivät eivät ole vielä tiedossa.
LOHKOKOHTAISET VILJELYKIERTOSUUNNITELMAT
palautettava viimeistään 2.5.2016 kuntaan
Jos tila on liittynyt ympäristökorvausjärjestelmään, on yhtenä perusvaatimuksena tehdä
lohkokohtainen viljelykiertosuunnitelma 5 vuoden ajaksi. Viljelykiertosuunnitelma tehdään
ensimmäisenä sitoumusvuotena hallinnassa olevista lohkoista.
VÄLIAIKAINEN KRIISITUKI
on tarkoitettu velkaisille tiloille ja se tulee haettavaksi maaliskuussa 31.3.2016 mennessä lomakkeella
459.
ELÄINMÄÄRÄILMOITUS VUODELTA 2015
Viljelijät voivat ilmoittaa vuoden 2015 eläinmääriä Vipu-palvelussa 2.–15.2.2016.
Viljelijöiden kannattaa tehdä rekisterieläinten eläinmääräilmoitukset ja mahdolliset korjaukset
eläinrekistereihin hyvissä ajoin, jotta tiedot ovat oikein ja käytettävissä samaan aikaan tämän
ilmoituksen kanssa tukien laskentaan. Viljelijät voivat ilmoittaa seuraaviin tukiin liittyviä eläinmääriä
vuodelta 2015:
 luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus (siipikarja, hevoset ja ponit)
 sika- ja siipikarjatalouden tuki (siipikarja, hevoset ja ponit)
 luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotus (siipikarja ja mahdolliset
tuotantotauot kaikkien luomueläinten osalta)
 eläinten hyvinvointikorvaus (siat ja siipikarja).
Eläinmääräilmoituksen voi tehdä myös paperilomakkeella.
 Lomake 461: luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus, sika- ja siipikarjatalouden tuki ja
luonnonmukaisen tuotannon korvaus
 Lomake 179: eläinten hyvinvointikorvaus
Lomakkeet ovat saatavissa helmikuussa 2016 Suomi.fi-palvelusta

Syrin 100v. maa-ja kotitalousseura pitää yleisen
VUOSIKOKOUKSEN 18.2.2016 klo 19.00 Syrin koululla
Uusia jäseniä kaivataan, kaikki lestijärveläiset ovat tervetulleita mukaan toimintaamme
KAHVITARJOILU JA LAPSIPARKKI KOKOUKSEN AJAKSI
TERVETULOA!!!

EU-RUOKAJAKELU
La 06.02. klo 11.00 - 12.00
La 20.02. klo 11.00 – 12.00
Helluntaiseurakunta

LESTIJÄRVEN 4H-YHDISTYS
Kirkonkylän 4H-kerho maanantaisin klo 14.00 – 15.00 Lestin koululla. Ohjaajana Henna Haka.
Kokoonnutaan käsityöluokassa.
Yli-Lestin 4H-kerho tiistaisin klo 15.00 – 16.30. Ohjaajana Kaija Vilponen-Liimatainen.
Kerho Kaijan kotona.
Syrin 4H-kerho keskiviikkoisin klo 17.00 – 18.00 Syrin koululla. Ohjaajana Henna Haka.
TONNITALKOOTYÖN HAKIJOIKSI voivat ilmoittautua kaikki Lestijärvellä
kirjoilla olevat yli 15-vuotiaat (14 v. vanhempiensa kirjallisella suostumuksella)
koululaiset ja opiskelijat, joilla ei ole mahdollisuutta muuten saada kesätyöpaikkaa.
Etusijalla ovat 4H-yhdistyksen jäsenet. Ilmoittautumiset netissä:
lestijarvi.4h.fi/tonnitalkoot/ilmoittaudu-tyonhakijaksi/
Yhteystiedot: toiminnanjohtaja Henna Haka, p. 0500 – 971 179, 4h@lestijarvi.fi

LESTIN WIRKEÄT jatkuvat Kotipirtillä
09.2. klo 13:00
16.2. klo 13:00
23.2. klo 13:00
01.3. klo 13:00
08.3. klo 13:00
15.3. klo 13:00
22.3. klo 13:00

Muistisairautta sairastavan kohtaaminen: Muistiluotsi Liisa Mäkelä
Apteekki: Kela- korvaukset
Eläkeliitto
Similä Aarre: soittaa haitaria ja laulattaa. Kunnanjohtaja käy kertomassa SOTE:sta
seurakunta
Raija Heikkinen: senioritanssi
Seurakunta. (hiljainen viikko)

Aloitetaan Lestijärven kunnan sponsoroimalla kahvituokiolla!
Tarvitsetko kyytiä? Ole yhteydessä:
Aimo Itäniemeen p. 0400 946670, Raija Heikkiseen (Yli-Lesti) p. 040 5746171,
Raija Brandtiin p. 0400 561977 tai Esko Lintilään p. 040 7530144

SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTO
Kevään uusia kursseja:
Ke 9.3. Voileipäkakkukurssi.
Kurssimaksu 10 euroa. Opettaja tuo tarvikkeet ja maksu osallistujamäärän mukaan n. 10-15 euroa.
Ke 6.4. ”Oma maa mansikka ,muu maa mustikka”- kurssi
lähellä tuotetulla raaka-aineilla monta vaikutusta. Kurssilla voidaan vertailla ja valmistaa lähellä tuotetuista ja
ulkolaisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita.
Opettaja tuo raaka-aineet ja maksu osallistujamäärän mukaan n. 7 -10 euroa.
Tulossa kevään aikana Munankuori-mosaiikki-kurssi. Kerää kurssia varten talteen munankuoria.
Lisätietoja Paula T. p. 044 4596 277

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut
1.1.2016 alkaen
Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 § 91.

TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016
18 vuotta täyttäneiltä
Terveyskeskuslääkärin vastaanotto
 käyntimaksu 3 ensimmäisellä kerralta
 tilapäinen lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti
 muun henkilökunnan tilapäinen kotikäynti
Käyntimaksu Keski-Pohjanmaan keskussairaalan perusterveydenhuollon päivystyksessä virka-ajan ulkopuolella
Hoitajan vastaanotto (sairaanhoidollinen käynti)
 käyntimaksu 3 ensimmäisellä kerralta

20,90 €
19,10 €
12,10 €
28,70 €

11,50 €

15 vuotta täyttäneen asiakkaan varaama, käyttä51,40 €
mättä ja peruuttamatta jätetty käynti, peruutus on tehtävä 2 vrk ennen





lääkärin vastaanottoaika
hoitajan vastaanottoaika
suun terveydenhuollon vastaanottoaika

Sarjassa tapahtuva hoito (esim. fysioterapia)
(enintään 45 krt / kalenterivuosi)
 jalkahoito (ensimmäinen hoitokerta)

11,50 €/krt

Erikoislääkärijohtoinen poliklinikkamaksu

41,70 €/käynti

25,00 €

esim. gastroskopiat, rasitus-EKG, ultraäänitutkimukset ym. erikoislääkärijohtoiset tutkimukset

Kotisairaalamaksu
 käyntejä 1-3 / vrk
 käyntejä yli 3 / vrk

12,10 €/käynti
36,30 €/vrk

Lyhytaikainen laitoshoito
 maksukaton täyttymisen jälkeen
 päivä- ja yöhoidon maksu
 laitoskuntoutus

49,50 €/vrk
22,80 €/vrk
22,80 €/vrk
17,10 €/vrk

Pitkäaikaista laitoshoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä 1.1.2016
alkaen vähintään 107 €/kk.
Suun terveydenhuolto
perusmaksu, suuhygienisti
10,30 €
perusmaksu, hammaslääkäri
13,30 €
perusmaksu, erikoishammaslääkäri 19,40 €
hammaskuva
8,50 €
panoraamaröntgen
19,10 €
ehkäisevä käyntimaksu
8,50 €
toimenpide, vaativuus 0-2
8,50 €
toimenpide, vaativuus 3 ja 4
19,10 €

toimenpide, vaativuus 5-7
toimenpide, vaativuus 8-10
toimenpide, 11proteesin pohjaus
proteesin korjaus
akryyliosa- ja kokoproteesi
kruunut ja sillat
rankaproteesi

38,00 €
55,60 €
78,00 €
55,60 €
38,00 €
185,80 €
185,80 €
225,50 €

51,40 €

Maksulliset lääkärintodistukset/lausunnot









B-todistus (muu kuin hoitoon liittyvä). Hoitoon liittymättöminä todistuksina ja lausuntoina
pidetään todistuksia ja lausuntoja, joita lausunnon ja todistuksen pyytäjä tarvitsee
henkilökohtaisen etuuden tms. vastaavan hakemiseksi
lääkärintodistus C, E ja T
lääkärintodistus mopokorttia varten, mikäli ei laadita nuorison terveystodistusta
salmonellatodistus elintarviketyötä varten
Hiv-todistus viisumia varten
vieraskielinen lääkärinlausunto
kansainvälinen rokotustodistus/keltakuumerokotus

61,80 €

Ajokorttitodistus ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi
Maksuttomat todistukset/lausunnot














A-todistus tai lapsen sairauden vuoksi annettu todistus
hoitoon liittyvät B-todistukset
- sairauslomatodistus (B-todistus, pitkäaikaisesta sairauslomasta Kela:lle)
- B-lausunto joka tarvitaan Kelan erityiskorvauksen hakemiseksi pitkäaikaissairauden
lääkehoidon kustannuksiin
nuorison terveystodistus
holhoustoimiasioissa annettavat lääkärinlausunnot (Maistraatti)
sosiaaliviranomaisille annettavat todistukset
todistus Inva-taksin käyttöoikeutta varten
kuolintodistus hautausta varten
kutsuntatarkastus
RK 1 todistus (raskaudenkeskeytys)
sterilisaatiolomake
rintamaveteraanikuntoutukseen hakemista varten (erillinen lomake, todistus on maksuton ja
myös käynti on maksuton)

Rintamatunnuksen omaaville veteraaneille ovat kaikki lääkärikäynnit, fysikaalinen hoito
sekä todistusmaksut maksuttomia
Maksukatto
691 €
Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista perityt maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016
1. Säännöllinen kotihoito
Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu
Käyntimäärä viikossa/Maksuprosentit
Talouden koko
Asiakkaan
1x
2x
3x
bruttotulot
henkilömäärä
euroa/kk
%
%
%
1 hlö
573 €
12,5
20
23,5
2 hlöä
1 057 €
8
13
15
3 hlöä
1 657 €
5
9
12
4 hlöä
2 050 €
5
8
10
5 hlöä
2 481 €
4
7
9
6 hlöä
2 849 €
4
6
7,5

4x

5x

6x

%
27
17,5
15
12
11
9

%
31
19,5
17
14
12
10

%
35
22
18
15
13
11

Asiakkaan maksama kuukausimaksu on enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kktuloista.
Kotisairaanhoidosta ei peritä erillistä maksua säännöllisessä kotihoidossa.

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään asetuksen mukainen maksu 12,10 euroa muun henkilön kuin
lääkä-rin tai hammaslääkärin suorittamasta käynnistä. Lääkärin tai hammaslääkärin tilapäisestä
kotikäynnistä peri-tään 19,10 €.
2. Kotipalvelun tilapäishoito
12,10 €/alkava tunti
3. Kotipalvelun tilapäishoito, lapsiperheet
0–2h
2–4h
4h–

8,50 €
11,50 €
17 €

4. Kotisairaanhoidon tilapäishoito
Lääkärin kotikäynti
Muun kotisairaanhoidon työntekijän kotikäynti

19,10 €
12,10 €

5. Tukipalvelut
Lounas palvelupisteessä
Lounas, kotiin kuljettu lämmin ateria
Lounas, kotiin kuljetettu kylmä ateria
Aamupala
Päivällinen
Iltapala
Kahvi ja pulla/piirakka/leipä
Kylvetys/saunapalvelu, omatoiminen
Kylvetys/saunapalvelu, säänn. kotihoidon asiakas
Kylvetys/saunapalvelu muut asiakkaat
Pyykkipalvelu (palv.keskus) säänn. kotihoidon asiakas
Pyykkipalvelu muut asiakkaat
Asiointipalvelu säänn. kotihoidon asiakas
Asiointipalvelu muut asiakkaat
Turvapuhelinpalvelu
Turvapuhelin GSM-sovittimella
Turvapuhelinpalvelu, GSM
Turvapuhelinpalvelu, oma laite, hälytys omaisille
Turvapuhelimen käyttöönottomaksu
Turvahälytys, kotihoidon käynti
Turvahälytys, ensihoidon käynti
Hyvinvointiranneke
Ovihälytysasennus
Ovihälytin (turvapuhelimeen liitettävä)
Kotikuntoutus
Kuljetuspalvelu (sos.huoltolain muk.)
Siivouspalvelu max. 1 h
Siivouspalvelu max. 2 h
Siivouspalvelu max. 3 h

5,20 €
7,80 €
7,50 € (sisältää kuljetuksen 2-3 kertaa/viikko)
2,30 €
5,00 €
2,10 €
2€
5€
6 €/kerta
10 €/kerta
7,00 €/kerta
7,00 €/kerta
6 €/kerta
10 €/kerta
25 €/kk
30 €/kk
28 €/kk
13 €/kk
30 €
10 €/hälytyskerta
10 €/hälytyskerta
33 €/kk
30 €
8 €/kk
12,10 €/käynti
linja-auto taksan mukainen maksu
13 €
26 €
39 €

6. Intervalli- ja tilapäishoito vanhusten palveluasuminen
Intervalli- ja tilapäishoito palveluasuminen
49,50 €/vrk (ei sisällä lääkkeitä, ei kerrytä maksukattoa)
Omaishoidon vapaa
11,50 €/kk
7. Palveluasuminen
Palvelumaksu
Palvelumaksu – ei ympärivuorokautinen

Asiakkaan nettotulot (tulot – verot), josta vähennetään vuokran ja
asumistuen erotus sekä ateriamaksu, perusmaksu 75 € ja vähimmäiskäyttöraha 110 €. Erotuksesta 78 % on palvelumaksu.
65 % asiakkaan nettotuloista (tulot – verot), josta vähennykset
kuten edellä

Jos tehostetussa palveluasumisessa oleva henkilö on välittömästi ennen tehostetun palveluasumisen
alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa
ovat suurem-mat kuin yksin asumaan jäävän puolison kuukausitulot, huomioidaan asunnon kiinteistä

menoista 50 % kiinteis-töverosta ja kiinteistövakuutuksesta, sähkön ja veden perusmaksusta,
peruslämpökustannuksista, vaihtoehtoi-sesti osakkeen ollessa kyseessä yhtiövastike.
Kiinteistökustannuksista hyväksytyn vähennyksen katto maksua määrättäessä on 100 €/kk.
Kun yksin asuva asiakas siirtyy pitkäaikaiseen laitoshoitoon tai tehostettuun palveluasumiseen, ei hänen
entisen asuntonsa kuluja huomioida menona potilas-/ asiakasmaksua määriteltäessä. Asiakkaalla on
kuitenkin oikeus hakea kustannusten huomioimista täydentävänä toimeentulotukena. Tällöin
toimeentulotukilaskelmassa hyväk-sytään täydentävänä toimeentulotukena kiinteistövero, kiinteistövakuutus,
sähkön ja veden perusmaksu, perus-lämpökustannukset, vaihtoehtoisesti osakkeen ollessa kyseessä
yhtiövastike. Kustannukset voidaan huomioida enintään 6 kuukauden ajan ja kustannuskatto on 120 €/kk.
345 €/kk
22,80 €/vrk (ei sisällä lääkkeitä, ei saunotusta, eikä pyykkipalvelua, ei kerrytä
maksukattoa, sisältää ruoan)
Määräytyy nykyisen vuokratason mukaisesti, vuokra on talokohtainen

Ateriapakettimaksu
Yöhoito ja päivähoito
Vuokra

Pääsääntöisesti samoja palvelumaksuja käytetään myös yksityisten tuottamissa palveluissa. Palvelumaksut
voivat olla erilaiset, jos siitä on erikseen sovittu yksityisen palveluntuottajan kanssa. Ellei asiasta ole sovittu
muuten, niin noudatetaan näitä maksuja.
Asiakaspalveluiden keskeytykset ja asiakasmaksut

-





Palveluasumisessa vuokra peritään keskeytyksen ajalta, paitsi jos huoneisto
vuokrataan asiakkaan tai omaisen luvalla toiselle



Palveluasumisen perusmaksu, palvelumaksu ja ateriamaksu keskeytyvät 3 päivän
kuluttua (lähtöpäivä ja kaksi seuraavaa päivää laskutetaan):

kun palveluasumisessa tulee keskeytys, lähtöpäivää ei laskuteta muulloin kuin siinä
tapauksessa, että asiakas menee kotilomalle omaisten hoitoon
kun menee sairaalaan maksu keskeytyy heti lähtöpäivästä
kun muuttaa toiseen palvelutaloon lähtöpäivää ei laskuteta, vastaanottava yksikkö laskuttaa
tulopäivän
tulopäivä laskutetaan aina eli jos tulee kotoa tai sairaalasta takaisin samaan yksikköön tulopäivä
laskutetaan (vaikka sairaala laskuttaa lähtöpäivän)
intervalliasumisessa tulo- ja lähtöpäivä laskutetaan



Kotihoidossa menee ateriamaksu, jos ateria on ehditty toimittaa, mutta jos keskeytys
ehditään tehdä ennen aterian toimittamista, maksua ei peritä.

Maksujen voimaantulo
Näitä palvelumaksuja noudatetaan Jytan palveluissa 1.1.2016 alkaen, paitsi tehostetun palveluasumisen pois
lukien tilapäishoito maksut tulevat voimaan 1.3.2016.
Palvelusetelihinnasto on toistaiseksi sama kuin päätöksessä 11.12.2014/ §, kunnes palvelusetelihinnastosta
päätetään erikseen.

Ikäneuvola
Ikäneuvolan tarkoituksena on auttaa ja tukea ikääntyvää edistämään omaa terveyttään, hyvinvointiaan ja
toimintakykyään.
Ikäneuvolan toimintamuotoja ovat matalan kynnyksen neuvontapalvelu ja ajanvarausvastaanotto sekä 75vuotiaiden terveystarkastukset. Ikäneuvolassa toimivaan neuvontapisteeseen voivat soittaa tai varata ajan yli
65-vuotiaat. Neuvontapisteestä saa hoito-ohjeita ja neuvontaa oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon ja
toimintakyvyn edistämiseen. Tarvittaessa ikäneuvolan hoitaja voi ohjata asiakkaan muille sosiaali- ja
terveydenhuollon tahoille. Äkilliset sairastumiset eivät kuulu ikäneuvolatoimintaan.
75-vuotiaiden terveystarkastuksessa kartoitetaan monipuolisesti asiakkaan terveydentilaa ja hyvinvointia
sekä toimintakyvyn edistämismahdollisuuksia sekä mahdollisia sairastumisriskejä ja käydään läpi
laboratoriovastaukset. 75 vuotta täyttäville henkilöille lähetetään terveystarkastukseen henkilökohtainen
kutsu. Jokaiselle laaditaan yhdessä henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma.
Ikäneuvolatoiminta on maksutonta ja osallistuminen 75-vuotiaiden terveystarkastuksiin on vapaaehtoista.
Lestijokilaakson ikäneuvolan ajanvaraus- ja puhelinaika on maanantaisin ja tiistaisin klo 8.00-10.00,
puh. 040-8042400.
Toholammin ja Lestijärven ikäneuvolan vastaanotto on Toholammin terveyskeskuksen alakerrassa,
Sairaalantie 2, Toholampi. Seuraamalla työterveyshuollon opasviittoja löydät ikäneuvolan
toimipisteeseen.

