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PALVELUSOPIMUKSEN LIITE 
 
1. SOPIJAPUOLET 
 
Kiljavan Sairaala Oy 
Kiljavantie 539 A 
05250 KILJAVA 
Y-tunnus 2048008-0 
 
Hyvinkään kaupunki 
Kankurinkatu 4-6, PL 86 
05801 Hyvinkää 
Y-tunnus 0125866-0 
 
Järvenpään kaupunki 
Hallintokatu 2, PL 41 
04401 JÄRVENPÄÄ 
Y-tunnus 0126541-4 
 
Nurmijärven kunta 
Keskustie 2b, PL 37 
01901 Nurmijärvi 
Y-tunnus 9014643-2 
 
Tuusulan kunta 
Hyryläntie 16, PL 60 
04301 TUUSULA 
Y-tunnus 0131661-3 
 
Mäntsälän kunta 
Heikinkuja 4 
04600 Mäntsälä 
Y-tunnus 0129261-5 
 
 
2. SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS 
 

Sopijapuolet ovat yhdessä sopineet, että 8.9.2016 allekirjoitetun Kiljavan Sairaala Oy:n po-
tilaspaikkojen käyttöä koskevan palvelusopimuksen voimassaoloa jatketaan ajalle 1.1.2019 
- 31.12.2019. Tämä sopimusmuutos tulee voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat sen asian-
mukaisesti allekirjoittaneet. 

 
3. ALLEKIRJOITUKSET 
 
Tätä palvelusopimuksen liitettä on tehty kuusi (6) yhdenmukaista kappaletta, yksi (1) jokai-
selle sopijapuolelle. 
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Kiljavan Sairaala Oy    
Kiljava  
 
 
_____________________    
Päivi Flinkman  
toimitusjohtaja  
   
 
 
Hyvinkään kaupunki 
Hyvinkää 
 
 
_____________________    
 
 
Järvenpään kaupunki 
Järvenpää 
 
 
____________________ 
 
 
Nurmijärven kunta 
Nurmijärvi 
 
 
____________________ 
 
 
Mäntsälän kunta 
Mäntsälä 
 
 
____________________ 
 
  
Tuusulan kunta 
Tuusula 
 
 
____________________ 
  
 
Liite Palvelusopimus Kiljavan Sairaala Oy:n potilaspaikkojen käytöstä 2017 - 2018 
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PALVELUSOPIMUS KI LJAVAN SAI RAALA OY: N POTI LASPAI KKOJEN KAYToSTA

1. SOPIJAPUOLET

Kiljavan Sairaala Oy
Kiljavantie 539 A
05250 KIUAVA
Y-tunnus 2048008-0

Hyvinkiidn kaupunki
Kankurinkatu 4-6, PL 86
05801 Hyvinkii6
Y-tunnus 0125866-0

Jdrvenpddn kaupunki
Hallintokatu 2, PL 4L
o44oL:AnvrrupAA
Y-tunnus OL2654L-4

Nurmijdrven kunta
Keskustie 2b, PL 37
01901 Nurmijdrvi
Y-tunnus 9014643-2

Tuusulan kunta
Hyryliintie 16, PL 60
04301 TUUSULA
Y-tunnus 0131661-3

Mdntstildn kunta
Heikinkuja 4
04600 Mtintsiildi
Y-tunnus 0L2926t-5

Jatkossa yhdessii "osapuolet".
Osakkaat yhdessii my6s "omistajat".

2. SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS

Tiill€i sopimuksella sovitaan Kiljavan Sairaala Oy:n potilaspaikkojen vdhimm€iiskiiytostii. Kil-
javan Sairaala Oy:n omistajat sitoutuvat kiiyttiimtiiin alla olevaa osuutta Kiljavan Sairaala
Oy:n potilaspaikoista. Tdmdn sopimuksen mukainen, omistusosuuteen perustuva potilas-
paikkojen kiiyttd perustuu sairaalan taloudellisen toiminnan minimitasoon, joka on keski-
mdtirin 71 potilaspaikkaa (40 kuntoutuspotilasta ja 31 pitkiiaikaishoidon potilasta). Palvelu-
sopimuksen tarkoituksena on turvata Kiljavan Sairaala Oy:n toiminnan jatkuminen omista-
jiensa yhteisend, hoito- ja kuntoutuspalveluja tuottavana in house -yhtionii.

L|jiikinntillinen kuntoutus (fyysisen toimintakyvyn palauttamiseen ja toimintakyvyn ylliipitti-
miseen ttihttiiivii kuntoutus) tapahtuu suomalaisessa terveydenhuoltojdrjestelmdssai piiii-
siiSntoisesti perusterveydenhuollon tehtdvdinti ja kuntien rahoituksella. Erikoissairaanhoitoa
jtirjesttivdn HUS-kuntayhtymtin omistusosuus Kiljavan Sairaala Oy:stti on 11,0 o/o, joka tar-
koittaa talousarvion mukaisesta minimikiiytostd 7,8 potilaspaikkaa. HUS-kuntayhtymd tarve
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Kiljavan Sairaala Oy:n tuottamille palveluille on vdhdinen ja HUS-kuntayhtymiillii ei ndin ole

vaimiuksia tehdii palvelusopimusta, mutta HUS-kuntayhtymii sitoutuu piiiitoksellii6n kiiyttii-
mij€in potilaspaikkoja tarpeen mukaan. HUS-kuntayhtymdn omistusosuuden mukaiset poti-

laspaikat on tdssd sopimuksessa jaettu omistajien vastuulle heidiin omistusosuuksiensa
suhteessa seuraavasti :

Hyvinkdiin kaupungin omistusosuus Kiljavan Sairaala Oy:stti on 22,9 o/o. Hyvinkddn kau-
punki sitoutuu viihint6Sn 18,3 potilaspaikan ktiyttEimiseen.

Jdrvenpddn kaupungin omistusosuus Kiljavan Sairaala Oy:stEi on L9,7 o/o. Jdrvenp66n kau-
punki sitoutuu vdhintddn 15,7 potilaspaikan kEiyttdmiseen.

Nurmijdrven kunnan omistusosuus Kiljavan Sairaala Oy:stii on 19,1 o/o. Nurmijdrven kunta
sitoutuu vtihinttiiin 15,2 potilaspaikan k6yttdmiseen.

Tuusulan kunnan omistusosuus on 18,0 o/o. Tuusulan kunta sitoutuu vtihinttitjn 14,4 potilas-
paikan kdyttEimiseen.

Miints6liin kunnan omistusosuus on 9,3 o/o. Mdntsijltin kunta sitoutuu viihintdtin 7,4 potilas-
paikan kiiyttdimiseen.

Sairaalan kokonaiskapasiteetti on yhteense 118 + 20 potilaspaikkaa, joista sopimusta alle-
kirjoitettaessa enintddn 31 + 5 on pitkiiaikaishoidon potilaspaikkoja (yksi osasto lisiipaikkoi-
neen). Osasto 2 (25 + 5 potilaspaikkaa) on sopimuksen tekohetkellEi vuokrattuna Nurmijdr-
ven kunnalle 31. L2.2O16 saakka. Mikeli kulloinkin tarjolla olevien potilaspaikkojen kiiytto-
aste ylittiiii 90 o/o, potilaspaikkojen kiiyttooikeus jaetaan omistajien omistusosuuden mukai-
sesti. EdellS mainitusta on sovittu osakassopimuksessa'

Omistajat ovat tietoisia, ettd Kiljavan Sairaalan tilat ja toiminta on suunniteltu ensisijaisesti
kuntoutussairaalana toimimiseen. Kiljavan Sairaala Oy sitoutuu kehitttimEidn yhteistyossd
omistajien kanssa palvelutarjontaansa siten, ett€i se palvelee mahdollisimman hyvin omista-
jien nykyisiS ja tulevia tarpeita. Ylld mainitussa, omistajakohtaisessa potilaspaikkojen mini-
mikiiytossii on huomioitu samanarvoisina sekd kuntoutus- ettd pitkEiaikaishoidon potilaspai-
kat.

3. SOPIMUSKAUSI

Sopimus jatkaa 1.8.2013 voimaan astunutta palvelusopimusta ja on voimassa mddrdaikai-
sena 1. 1.2OL7 -3LL2.2OLB.

4. PALVELUN VASTEAIKA

Kiljavan Sairaala Oy sitoutuu siihen, ettd asiakaskohtainen palvelu voidaan sairaalan enim-
mdiskapasiteetin rajoissa aloittaa viimeistddn kolmen (3) vuorokauden kuluessa liihetteen
saapumisesta.

5. HINNAT

Hinnat ovat Kiljavan Sairaala Oy:n vahvistaman voimassa olevan hinnaston mukaiset.
Hinnasto 2016 on sopimuksen liitteenii.

Hinnan muutoksissa noudatetaan palveluntuottajien kanssa solmittujen sopimusten (hoito-
ja kuntoutus, ateriat) mukaisia ehtoja. Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus vahvistaa vuosittain
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voimassa olevan hinnaston, jossa mddritelliitin sekEi ktiytettyjen ettdi kiiyttiimiittEi jiitineiden

potilaspaikkojen hinta ja tehttiviit hyvitykset.

6. LASKUTUS

Kiljavan Sairaala Oy laskuttaa kiiytetyt potilaspaikat (hoito- ja kuntoutus) kuukausittain jtil-
kikiiteen.

Kuntoutus- ja hoitopotilailta Kiljavan Sairaala Oy laskuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun lain mukaisen asiakasmaksun (15 e / hoitovuorokausi / 2016)
potilaalta itseltiiiin. Edellinen ei koske pitktiaikaishoitopotilailta. Potilasmaksu kerryttiiii mak-

sukattoa, mutta se peritddn my6s maksukaton ylittyessEi'

Kiljavan Sairaala Oy laskuttaa sopijapuolen (omistajan) omistusosuuden mukaisesti kiiyttEi-

rStta j€iiineet potilaspaikat jSlkikiiteen kuuden kuukauden tasausjaksoissa (tammi-kesdkuu
ja heinii-joulukuu).

Kiiyttitmiittomiistij potilaspaikasta perittdvillS maksuilla katetaan Kiljavan Sairaala Oy:n ta-
lousarvioon syntyvEi vaje tyhji1166n olevista potilaspaikoista. Vuonna 2016 Kiljavan Sairaala

Oy laskuttaa sopilapuolen k6ytttimdtt€i jiitineestti potilaspaikasta kiinteitii kustannuksia 135

euroa + alv/vuorokausi.

Esimerkkilaskelma:
Omistajan laskennallinen, keskimddrdinen potilaspaikkojen kiiytto tulisi olla 10,0 potilas-
paikkai. Keskimiiiiriiinen potilaspaikkojen kiiytto on ollut 1.1.-30.6. v6lisend aikana 8,9 po-

iilaspatkkaa. Kiiyttiimiittdmistii potilaspaikoista laskutetaan (10,0-8,9) x 135 euroa * 181

hoitopiiiv66.

Kalenterivuoden lopussa tehdiiiin tasauslaskenta siten, ettd tarkastellaan omistajan koko

vuoden keskimiiiirEiistii potilaspaikkojen kiiyttdii. Tiimdn tasauslaskennan tarkoituksena on

tasata tasausjaksojen viilistii potilaspaikkojen kdyt6n vaihtelua. Mikeli potilaspaikkojen vuo-
sittainen kokonaisktiytto ylittiiii omistajan palvelusopimuksessa m6dritellyn laskennallisen
osuuden, omistaja on oikeutettu saamaan Kiljavan Sairaala Oy:ltii hyvitystii majoituskulujen
osuuden verran (55 euroa / potilaspaikka / vuorokausi / 2OL6). Omistaian Kiljavan Sairaala

Oy:ltti saamat hyvitykset eivtit kuitenkaan voi olla suuremmat kuin omistajan kalenteri-
vuon na kdyttiimiittdm ist6 poti laspa i koi sta ma ksamat ma ksut yhteensd'

Esimerkkilaskelma:
Omistajan laskennallinen ja tdissd sopimuksessa md6ritelty, keskimiidriiinen potilaspaikko-

ien kiiytto tulisi olla 10,0 paikkaa. KeskimdEirdiinen potilaspaikkojen kiiytto on ollut 1.1.-
-gO.O. 

uatisen6 aikana 8,9 paikkaa. Kdytt-imiittomistd paikoista on laskutettu (10,0-8,9) *

135 euroa * 181 hoitoPiiivddi.

Omistajan keskimtidrijinen potilaspaikkojen kiiytto on ollut L.7.-31.L2. viilisenti aikana L2,2
potilaspaikkaa, ja koko vuoden keskimiiiirtiinen potilaspaikkojen kaiytto on ollut 10,5 paik-
kaa. Joulukuun laskussa tehdiiiin hyvitys (10,5-10,0) * SS euroa x 365 hoitoptiivdiii. Hyvitys
ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin omistajan samana kalenterivuonna kdyttdmtittomistii
potilaspaikoista maksama maksu yhteensd'

Maksuehto on 14 ptiiviiii netto laskun pdivdiyksestd. Viivdstyskorko on kulloinkin voimassa
oleva korkolain mukainen viivdstyskorko.
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7. SOPIMUSRIKKOMUS JA VAHINGONKORVAUS

Osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle aiheuttamansa vahingon, joka joh-

tuu tijmdin sopimuksen rikkomisesta.

Vahingonkorvausvelvollisuus kattaa vain osapuolelle aiheutuneen v€ilittomiin vahingon. Vii-

lillisiii-vahinkoja ei korvata. Viilillinen vahinko mtjEiritelliidn kauppalain 67 $:n mukaan,

8. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Maassamme on vireilld sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus. TSllti het-

kellij ei ole tiedossa, miten ko, uudistukset toteutetaan. Lisiiksi Keski-Uudellamaalla on vi-
reillii ko. alueen sote-alueyksikkohanke'

Tiimdi sopimus voidaan purkaa mikiili edelldi mainittujen tai vastaavien uudistusten seurauk-

sena Kiljavan Sairaalan Oy:n palvelut kiiyviit osapuolelle tarpeettomiksi. Purkaminen on t6l-
l6in mahdollista ilman vahingonkorvaus- tai muita seuraamuksia'

purkaminen on tehtdvii kirjallisesti ilmoittamalla ttistd kaikille sopijapuolille' Sopimus pdiit-

tyy purkamisilmoituksen tultua kaikkien sopijapuolten tietoon tai siinii ilmoitettuna ajankoh-
tana.

9. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Mahdolliset erimielisyydet pyritdiin ratkaisemaan ensisijaisesti keskindisin neuvotteluin. Mi-

kdli neuvotteluissa ei baasta sopimukseen, j6tet6dn asia ktiriijtioikeuden tai miktili asia tulki-
taan hallintoriidaksi hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Kaikkien osapuolien suostuessa asia

voidaan ratkaista myos v6limiesmenettelyssd'

10. ALLEKIRJOITUKSET

Tditij palvelusopimusta on tehty kuusi (6) yhdenmukaista kappaletta, yksi (1) jokaiselle so-
pijapuolelle.

Tdmii sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat sen asianmukaisesti allekirjoitta-
neet.

Kaikki muutokset tEihdn palvelusopimukseen tulevat voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat

ne allekirjoituksillaan hyviiksyneet. Allekirjoitetut poytdkirjat tai vastaavat asiakirjat, joissa

muutoksista on sovittu, otetaan tdimiin sopimuksen liitteiksi. Selvennyksend todetaan, ettd

sopimuksen liitteen€j olevan Kiljavan Sairaala Oy:n vahvistaman hinnaston muuttaminen ei

ole tdmdn sopimuksen muuttamista.
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Vuodeosastokuntoutus

Ki ljava n Sa i raa la n vuodeosastoku ntoutu ksen ( ma ksusitou m u ksen a ntaja lta/
koti ku n nalta laskutettava ) kokona ishoitopd ivd h inta muodostu u :

- kuntoutushoitopdiivdhinnasta, joka riippuu sairaus- ja hoitoisuusryhmdstd
- ateriavuorokausihinnasta 18,00 €/vrk
- kiinteistokustannuksista (tilat, laitteet ja kalusteet) 59,00 €lvrk

Kokonaishoitopdivdhinnat (alv. O o/o)

Hinnat euroa/potilas/vrk (tulopdivd laskutetaan, liiht6pdiviiEi ei)

Sairausrvhmd

Hoi toisuusryhmdn mukainen h inta
ryhmd 1

kahden apu
ryhmd 2

vhden aou
ryhmii 3

ohiattava
ryhmd 4

omatoiminen
1. Aivohalvaus 429,50 375,27 32L.O4 266,87
2. Aivovamma 429,50 375,27 327,04 266,87
3. Muu neuroloqia 429,50 37 5,27 321,04 266,87
4. Selkdvdinvamma 429,50 375,27 321,O4 266,81
5. Selkdsairaus 429,50 375,27 321,O4 266.81
6. Monivamma 429,50 375,27 32r,04 266.8r
7. Lonkkamurtuma 429,50 375.27 32t,O4 266.81
B. Nivelleikkaus 429,50 375,27 327,04 266,87
9. Nivelreuma 352,r9 309.8s 267,51 225,78
10. Muu tules 429,50 375,27 32t,04 266,81
11. Amputaatio 352,19 309,8s 267,51 225,L8
12. Palovamma 352,79 309,85 267,5r 225,r8
13. Keuhkoahtaumatauti 273,56 243,32 213.08 LB2,B4
14. Muu keuhkosairaus 273.56 243,32 213,08 782.84
15. Syddnsairaus 273,56 243,32 213,08 782,84
16. Muu sisdtauti 273.56 243,32 213,08 LB2,B4
17. Geriatria 273,56 243,32 213,08 182,84
18. Muu* 369,99 324,92 279,84 234,76
xMuu = keskiarvo sairausryhmien 1-17 in noista

Lii6kekustannukset sistiltyvdt kuntoutushoitopdivdn hintaan lukuun ottamatta
erityisen kalliita liiiikkeitii/hoitotarvikkeita (potilaskohtainen ldiike/hoitotarvike, joka
maksaa yli 100 euroa/hoitojakson hoitoviikko). Ne laskutetaan erikseen
koti ku n na lta/ku ntayhtymii ltEi.

Potilaalta perittdvd asiakasmaksu on 15,00 euroa/hoitopiiivS. Maksu kartuttaa
maksukattoa ja se peritddn myds kattorajan ylityttyii.

Kuntoutushoitopiiivaihinta on arvonlisdveroton terveydenhuollon palvelu. Ateria- ja
kiinteistokustannuksiin lisiitiidin kulloinkin voimassa oleva arvonlisdvero. Voimassa
olevat arvonlisdverokannat ovat ateriavuorokaudelle 14 o/o ja kiinteistdkustannuksille
24 o/o.

Kiljavan Sairaala 0y
Kiljavantie 539 A,05250 KILJAVA Kotipaikka. Nurmijarvi
info@kiljavansairaala.fi Y-tunnus 2048008-0 www, ki ljavansai raala,f i
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Oma ishoitajaku ntoutus

Kiljavan Sairaalan omaishoitajakuntoutuksen (maksusitoumuksen antajalta/
kotikunnalta laskutettava) kokonaishoitopiiv6hinta muodostuu :

- hoitopdivdhinnasta
- ateriavuorokausihinnasta
- kiinteistcikustannuksista (tilat, laitteet ja kalusteet)

Kokonaishoitop5iv5hinta (alv 0 o/o)

Hinta euroa/potilas/vrk (tulopdivd laskutetaan, ldhtdpiiiviiE ei)

HoitopEiivii hinta Ateriat Kiinteistri Yhteensti

Omaishoitaja-
ku ntoutus

115,81 18,00 59,00 L92,87

Lddkekustannukset sisiiltyvdt hoitopiiivEln hintaan lukuun ottamatta erityisen kalliita
leiaikkeitii/hoitotarvikkeita (potilaskohtainen liiiike/hoitotarvike, joka maksaa yli 100
euroa/hoitojakson hoitovii kko). Ne laskutetaan erikseen koti ku nnalta/
ku ntayhtymiiltd .

Potilaalta perittdvii asiakasmaksu on 15,00 euroa/hoitopdivii. Maksu kartuttaa
maksukattoa ja se peritddn myds kattorajan ylityttyii.

Hoitopd ivd h i nta on a rvon I isdveroton terveyden h uol lon pa lvel u. Ateria- ja
kiinteistokustannuksiin lisdtiidn kulloinkin voimassa oleva arvonlisdvero, Voimassa
olevat arvonlisdverokannat ovat ateriavuorokaudelle 14 % ja kiinteistokustannuksille
24 o/o.
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Veteraan ila itoskuntoutus

Kiljavan Sairaalan veteraanilaitoskuntoutuksen (maksusitoumuksen antajalta/
kotikunnalta laskutettava) kokonaishoitopdiv6hinta on Valtiokonttorin vahvistama
hinta, joka sis€iltdd ateria- ja kiinteistomaksut.

Veteraanilaitoskuntoutuksessa olevilta henkildiltii ei peritEi asiakasmaksua.

Toimintakykyluokka 1 249,3O

Toimintakykyluokka 2 218,50

Toimintakykyluokka 3
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Intervalli- ja vuodeosastohoito

Ki ljava n Sa i raala n i nterva | | i - ja vuodeosastohoidon (ma ksusitou mu ksen a ntajalta/
kotikunnalta laskutettava) kokonaishoitopdiviihinta muodostuu :

- hoitopiiivdhinnasta
- ateriavuorokausihinnasta
- kiinteistdkustannuksista (tilat, laitteet ja kalusteet)

Kokonaishoitop6iv6hinta (alv 0 o/o)

H i nta eu roalpoti las/vrk (tu lopd ivEi laskutetaa n, l€i htopii iviiii ei )

Hoitopiiiviihinta Ateriat Kiinteisto Yhteensd

Intervalli- ja
vuodeosastohoito

r20,96 18,00 49,O0 187,96

Lddkekustannukset sisdltyvdt hoitopiiivdn hintaan lukuun ottamatta erityisen kalliita
liiiikkeitii/hoitotarvikkeita (potilaskohtainen lEiEike/hoitotarvike, joka maksaa yli 100
euroa/hoitojakson hoitoviikko). Ne laskutetaan erikseen kotikunnalta/
ku ntayhtymd ltii .

Potilaalta perittdivd asiakasmaksu on 15,00 euroa/hoitopdivS, Maksu kartuttaa
maksukattoa ja se peritddn myos kattorajan ylityttyii,

HoitopiiivEihinta on arvonlisdveroton terveydenhuollon palvelu, Ateria- ja
kiinteistokustannuksiin lisdtddn kulloinkin voimassa oleva arvonlisdvero, Voimassa
olevat arvonlisdverokannat ovat ateriavuorokaudelle 14 o/o ja kiinteistokustannuksille
24 o/o.
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Pitk5aikaishoito (PAH)

Ki ljava n Sa i raala n pitkiia i kaishoidon ( ma ksusitou mu ksen a ntajalta/koti ku n na lta
laskutettava) kokonaishoitopEivd hinta m uodostu u :

- hoitopEiivdhinnasta
- ateriavuorokausihinnasta
- kiinteistokustannuksista (tilat, laitteet ja kalusteet)

Kokonaishoitop6ivdhinta (alv 0 o/o)

Hi nta eu roa/potilas/vrk (tulopiiivEi laskutetaa n, ldhtopiiiviiti ei)

Hoitop€iivEihinta Ateriat Kiinteistd Yhteensd

Pitkdaikaishoito
(PAH)

l40,rt 20,00 39,00 199,1 1

Lddkekustannukset sistiltyviit hoitopdivdn hintaan lukuun ottamatta erityisen kalliita
liiiikkeitii/hoitotarvikkeita (potilaskohtainen ltitike/hoitotarvike, joka maksaa yli 100
eu roalhoitojakson hoitoviikko). Ne laskutetaan eri kseen koti kunnalta/
ku ntayhtymiiltd .

Kiljavan Sairaalan pitkdai kaishoidon potilailla on kotikunnassa tehty
pitkEiaikaishoidon piiiitos. Asiakasmaksusta vastaa kotikunta.

Hoitopdivdhi nta on arvonlisdveroton terveydenhuollon palvelu. Ateria- ja
kiinteistokustannuksiin listitiiiin kulloinkin voimassa oleva arvonlisdvero. Voimassa
olevat arvonlisdverokannat ovat ateriavuorokaudelle 14 o/o ja kiinteistdkustannuksille
24 o/o.


