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1. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT
1.1. Avosairaanhoidon lääkäripalvelut
1.1.1.

Lääkärin vastaanotto (Asetus 7 §)
–
–
–
–
–

Lääkärikäynti
20,60 €
Peritään kahdelta (2) ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden
aikana (käyntikertymä)
Peritään vain yhdeltä käynniltä/päivä
Maksua ei peritä veteraanitunnuksen omaavilta eikä alle 18-vuotiailta
Kerryttää maksukattoa

Lääkärin käyntimaksu peritään myös tilanteessa, jossa potilas siirtyy saman päivän
aikana vuodeosastohoitoon.

1.1.2.

Lääkärin kotikäynti (Asetus 3 §)
–
–

1.1.3.

Lääkärin kotikäynti
Ei kerrytä maksukattoa

18,90 €

Terveyskeskuksen iltavastaanotto (Asetus 7 §)
–
–
–
–

Terveyskeskuksen iltavastaanotto ajanvarauksella sairaalan päivystyspoliklinikalla ma-to klo 16–21
Peritään käyntimaksu (kerryttää käyntikertymää)
20,60 €
Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä veteraanitunnuksen
omaavilta
Kerryttää maksukattoa

1.2. Muut palvelut
1.2.1.

Sarjassa annettava hoito (Asetus 11 §)
Sarjahoitomaksu

11,40 €

Sarjahoitokäyntejä ovat:
–
–
–
–
–
–

1.2.2.

Jatkuvasta dialyysihoidosta
Lääkinnällisestä kuntoutuksesta
Muusta vastaavasta hoidosta sen perusteella onko annettava hoito toistuvaa ja
säännöllistä kuten ravitsemusterapiasta ja puheterapiasta
Peritään enintään 45 kerralta/vuosi
Maksuton alle 18-vuotiailta
Kerryttää maksukattoa

Yksilökohtainen fysio- ja toimintaterapia (Asetus 7 §)
–
–
–

Yksilökohtainen fysio- ja toimintaterapia
Ei peritä alle 18-vuotiailta.
Kerryttää maksukattoa.

11,40 €
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1.2.3.

Hoitohenkilöstön kotikäynti
–

1.2.4.

12,00 €

Ei kerrytä maksukattoa.

Peruuttamaton ajanvaraus (Asetus 25 §)
50,80 €
–
–
–
–

Terveyskeskuslääkärin luona käynti
Hammashuollossa käynti
Kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottokäynti
15 vuotta täyttäneiltä

Peruutus tehtävä viimeistään edellisenä arkipäivänä ennen kello 12.00, ei kerrytä
maksukattoa.

1.2.5.

Kohdunsisäiset ehkäisyvälineet
hankintahinta

1.2.6.

Kadotetut / rikotut apuvälineet
hankintahinta

1.3. Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (Asetus 9 §)
Ei kerrytä maksukattoa
Peritään maksu 18v täyttäneiltä
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Perusmaksu käynniltä: hammaslääkäri
Perusmaksu käynniltä: suuhygienisti / hammashoitaja
Perusmaksu käynniltä: erikoishammaslääkäri
Tutkimus
Röntgenkuvaukset
Puudutus
Paikkaus, eri pintojen lukumäärän mukaan
Hammaskivenpoisto, aikaan perustuva
Hampaanpoisto, vaikeusasteen mukaan
Juurihoidon toimenpide/kerta, aikaan perustuva
Kokoproteesi + hammastekniset kulut (Linnan hammas)
Metallirunkoinen osa proteesi + hammastekniset kulut
(Linnan hammas)

13,10 €
10,20 €
19,20 €
8,40 € – 37,50 €
8,40 € – 18,90 €
8,40 €
18,90 € – 54,90 €
8.40 € – 54,90 €
18,90 € – 77,00 €
18,90 € – 54,90 €
595,00 €
915,00 €

–

Peruuttamaton ajanvarausmaksu yli 15v täyttäneiltä
50,80 €
Peruutuksen tulisi tapahtua viimeistään edellisenä arkipäivänä

1.4. Maksu lääkärintodistuksesta (Asetus 23 §)
Todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen

enintään

50,80 €
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1.4.1.

Hoitoon liittymättömät maksulliset lääkärintodistukset
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1.4.2.

Todistus muuhun kuin lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten
Todistus asunnonhakua varten
Todistus vapaaehtoista asevelvollisuutta varten
Lääkärinlausunto puolustusvoimia varten, jos aloittanut varusmiespalveluksen
(yksi päivä läsnäoloa riittää)
Todistus vanhainkotipaikka-anomusta varten
Todistus turvapuhelinanomusta varten
Lausunto työvoimatoimistoa varten
Muut lausunnot etuuden hakemista varten
C-todistus hoitotuen/vammaistuen hakemista varten
T-todistus (todistus terveydentilasta)
B-todistus
Todistus terveydentilasta ulkomaille lähtöä varten
Todistus matkan perumista varten
Todistus verotusta varten
E-lausunto
Harrastuksiin liittyvät lääkärinlausunnot
Todistus veripalvelua varten
Todistus kertausharjoituksesta vapauttamiseksi
Todistus autoveron alennusta varten
Muut terveystarkastustodistukset
HIV-todistus viisumia varten
Muut lausunnot terveydentilasta
Asiakkaan itsensä pyytämät muut lausunnot, jotka eivät liity hoitoon

Ajokorttitodistus
61,00 €

1.4.3.

Hoitoon liittyvät maksuttomat todistukset
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Todistus työnantajalta haettavaa sairauslomaa varten
Todistus toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten
Todistus sairaanhoidon vuoksi tarpeellisen lääkinnällisen toimenpiteen
suorittamista varten
A-todistus
B-todistus erityiskorvattaviin lääkkeisiin, välittömään hoitoon liittyvä
Nuorison terveystodistus (alle 25-v)
Todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten
Lähete sairaalaan
Joukkorokotustodistus
Todistus lapsen sairaudesta
Neuvola- ja kouluterveydenhuollon todistukset
Todistus potilaan kuljetuksesta = matkatodistus
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kutsuntatarkastustodistus = lääkärinlausunto puolustusvoimia varten
Kuolintodistus
Matkatodistus/koulukyytilausunto sairauden perusteella
Todistus koululiikuntaa/kouluruokailua varten
Todistus isyysveritutkimuksen suorittamisesta
Lääkärinlausunto holhousasiassa
Todistus veteraanien kuntoutushakemusta varten
Muut terveystarkastustodistukset
HIV-todistus viisumia varten
Keltakuume- ja muu rokotustodistus
Muut lausunnot terveydentilasta
Asiakkaan itsensä pyytämät muut lausunnot, jotka eivät liity hoitoon

1.5. Muualta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu (Asetus 24 §)
Enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea
sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu.

2. ERIKOISSAIRAANHOIDON MAKSUT
2.1. Poliklinikkamaksu (Asetus 8 §)
41,20 €

Lääkärikäynnin poliklinikkamaksu
–
–

päivystysyksikössä alle 18v maksuton
rintamaveteraanit sodissa 1939–1945 maksuton

Kalliista kuvantamistutkimuksesta
–

(laskutetaan aina)

41,20 €

CT-kuvaus, magneettikuvaus ja isotooppitutkimus

Poliklinikkamaksu sairaanhoitajan luona käynnistä

16,00 €

Sarjahoitomaksu, yli 18 v, enintään 45 kertaa/vuosi

11,40 €

Peruuttamatta jäänyt ajanvaraus

50,80 €

–
–
–

peruutus tehtävä viimeistään edellisenä arkipäivänä
peritään yli 15-vuotiailta
käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä varatusta avohoidon vastaanottoajasta,
sarjahoitoajasta ja kalliista kuvantamistutkimuksesta

CD- polttomaksu

20,00 €

Sähköiset kuvalähetykset

20,00 €

Yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja röntgentutkimuksista joihin ei liity
poliklinikkakäyntiä peritään tutkimusten todelliset kustannukset (omakustannushinta).
Poliklinikkamaksu peritään erikseen jokaisesta samana päivänä tapahtuvasta
vastaanottokäynnistä eri poliklinikalla, jos käynnit tapahtuvat eri sairauden takia.
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Poliklinikkamaksua ei peritä, jos potilas otetaan sairaalan vuodeosastolle hoidettavaksi
poliklinikkakäynnin tai ensiavun päivystyskäynnin seurauksena eli potilas siirtyy poliklinikalta
suoritetun tutkimuksen jälkeen välittömästi samana päivänä vuodeosastolle. Tällöin potilaalta
peritään poliklinikkamaksun sijasta lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu. Mikäli siirto
tapahtuu seuraavana päivänä, silloin tulopäivältä peritään poliklinikkamaksu.

Poliklinikkamaksua ei peritä psykiatrisen avohoidon poliklinikkakäynneistä eli poliklinikka on
maksuton potilaalle seuraavilla erikoisaloilla:
–
–
–

lastenpsykiatria
nuorisopsykiatria
aikuispsykiatria

2.2. Päiväkirurgian maksu (Asetus 8a §)
135,10 €

Päiväkirurgian maksu

Päiväkirurginen toimenpide, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää
yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäistä annettavaa lääkitystä.
Kerryttää maksukattoa. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksuton.

2.3. Ulkokuntalaisten maksukäytäntö
Kiireellinen hoito annettava aina
–
–

kustannusvastuu on sairaanhoitopiirillä, johon kuuluu, laskutus jäsenkuntahinnalla
potilas maksaa itse asiakasmaksut

2.4. Lääkärin todistus- ja lausuntopalkkiot
Lääkärinlausunto B 1/ B 2-sairauksista, hoidoista ja kuntoutuksesta sekä työkyvystä
–
–
–
–
–

Sairauspäiväraha
svb2
Erityiskorvattavat lääkkeet
svb1
Kuntoutus
svb2
Osasairauspäiväraha
svb2
Työkyvyttömyyseläke/Kuntoutustuki B-laus

16,22 €
14,19 €
16,22 €
16,22 €
16,22 €

24,33 €
21,28 €
24,33 €
24,33 €
24,33 €

Oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunto
Esim. testamentin tekoa, avioliittolupaa tai holhoustoimilain mukaisen päätöksentekemistä
varten.
24,33 €
36,50 €

Lääkärinlausunto C, vammais- ja hoitotukea varten

14,19 €

21,28 €
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E-lääkärinlausunnot
Työtapaturmanvakuutuslain 29 §:ssä tarkoitetulle vakuutuslaitokselle potilaan tutkimuksen ja
hoidon perusteella annettavat lääkärintodistukset ja -lausunnot niiden laadusta riippuen
–
–
–

Tavallinen lääkärintodistus (suppea) E-1
Perusteellinen lääkärintodistus
E-2
Laaja lääkärintodistus
E-3

10,14 €
17,74 €
24,33 €

Lääkärintodistus A (SVA)

15,21 €
26,61 €
36,50 €
maksuton

Suppea sairautta tai vammaa koskeva todistus. Esim. sairausvakuutuslain mukaisenetuuden
kuten päivärahan tai työnantajalle maksettavan vastaavan korvauksen hankkimiseksi
tarpeellinen todistus A taikka vero- tai muulle viranomaiselle annettava työkyvyttömyys-aikaa
yms. koskeva todistus.

3. LAITOSHOIDON MAKSUT
3.1. Lyhytaikainen laitoshoito (Asetus 12 §)
Lyhytaikainen vuodeosastohoito hoitopv:ltä (alle 18.v max 7vrk/v) 48,90 € / hoitopv
Lyhytaikainen psykiatrian vuodeosastohoito

22,50 € / hoitopv

Lyhytaikainen laitoshoito maksukaton ylittymisen jälkeen
Huom! Laskutus tehdään jokaisesta hoitopäivästä

22,50 € / hoitopv

Kuntoutushoidon maksu

16,90 € / hoitopv

Kerryttävät maksukattoa

Päivämaksu omaishoidon vapaan ajalta

11,40 € / vrk

Ei kerrytä maksukattoa

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 12 §
”Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian
toimintayksikössä enintään 22,50 € hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa
enintään 48,90 € hoitopäivältä.
Maksuja ei saa kuitenkaan periä terveyskeskuksessa taikka sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli
seitsemän.
Maksuja ei saa myöskään periä mielenterveyslain (1116/1990) 9 §:n perusteella järjestetyn
tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun perusteella määrätä
mielenterveyslain 8 §:ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon”
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Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy
välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona
asiakas siirtyy.
Poissaolon vaikutus hoitopäivämaksuun
Lyhytaikaisessa hoidossa ei peritä hoitopäivämaksua niiltä täysiltä vuorokausilta, jolloin
potilas on hoitojakson kestäessä poissa sairaalasta (ns. lomapäivä).

3.1.1.

Päivä- ja yöhoidon maksut (Asetus 13 §)

Päiväsairaanhoitomaksu, päivä- ja yöhoidon maksu

22,50 €/ hoitopv

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 13 §
”Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskeskuksessa,
sairaalassa tai sen toimintayksikössä taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa
toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito), voidaan
häneltä periä 12 §:ssä säädetyn maksun sijasta enintään 22,50 euroa vuorokaudessa”
”Edellä olevaa maksua ei saa periä psykiatrian avohoidon toimintayksikössä annetusta
hoidosta, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) tarkoittamasta
erityishuollosta, polikliinisesta päihdehuollosta eikä vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
suojatyöstä.
Maksua ei saa periä myöskään alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka
sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
Kerryttää maksukattoa. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksua ei peritä.

3.2. Pitkäaikainen laitoshoito
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi (Laki 7 b §) katsotaan (terveyskeskuksen
vuodeosastot, sairaalat, vanhainkodit ja kehitysvammalaitokset)
–
–

Ympärivuorokautisen laitoshoidon alkamisesta lukien henkilö, jonka laitoshoidon
voidaan arvioida kestävän pitempään kuin kolme kuukautta; sekä
Henkilö, jonka hoidon laitokseen otettaessa on arvioitu kestävän enintään kolme
kuukautta, mutta hoito on jatkunut kolme kuukautta ja hänen toimintakykynsä on
katsottu heikentyneen siten, että häntä on tämän vuoksi hoidettava edelleen
laitoksessa

Pitkäaikaisessa laitoshoidosta perittävän maksun perusteet (Laki 7c § 1-3).
”Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu.
Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan tässä laissa tarkoitetusta kuukausitulosta,
jollei tässä laissa toisin säädetä. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi,
että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 108,00 €.
Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt
yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa
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ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen
kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla
enintään 42,5 % edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausituloista.
Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 108,00 €
kuukaudessa. Jos molemmat tässä momentissa tarkoitetut puolisot ovat pitkäaikaisessa
laitoshoidossa, maksu määräytyy kuitenkin siten kuin 1 momentissa säädetään.
Edellä 1 momentissa säädettyä maksua ei saa periä pitkäaikaisessa laitoshoidossa
terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä olevalta alle 18-vuotiaalta
siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän”
Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tekijät (Laki 10 §)
”Maksukykyä arvioitaessa ja maksun suuruutta määrättäessä voidaan, sen estämättä mitä
muussa laissa säädetään, ottaa huomioon henkilön eläminen yhteistaloudessa avioliitossa
tai avioliitonomaisessa olosuhteissa, alaikäisen lasten eläminen samassa taloudessa,
henkilön tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut maksukykyyn vaikuttavat seikat sekä
lapsen elatuksesta annetusta laissa tarkoitettu elatusvelvollisuus siten kuin niistä tässä laissa
tai sen nojalla annetussa asetuksessa tarkemmin säädetään.
Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruuta määrättäessä otetaan huomioon
palvelua käyttäneiden henkilöiden tulot siten kuin tässä laissa tai sen nojalla annetussa
asetuksessa tarkemmin säädetään.”
Asiakasmaksua määrättäessä nettotuloina otetaan huomioon (Laki 10 b §)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–

Palkkatulot
Eläkkeet ja jatkuvat etuudet
Hoitotuki (sisältää mahdollisen veteraanilisän)
16 vuotta täyttäneen vammaistuki
Ylimääräinen rintamalisä
Elinkorot
Rahasyytinki
Muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot
Pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko- (myös määräaikaistilien
korot), osinko- ja vuokratulot (kulut vähennettyinä), mikäli nettotulo ylittää
5,00€/kk.
Maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä
verovelvollisen osuus yhtymän tulosta (viimeksi toimitetussa verotuksessa
vahvistettu)
Metsätulo (A 28 a §)
Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi
kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Asiakasmaksua määrättäessä tuloina ei oteta huomioon (Laki 10b §)
–
–
–
–

lapsilisää ja lapsen hoitotukea
asumistukea
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja tai
haittarahaa
rintamalisä
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–

elatusapua tai elatustukea, jota maksetaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan
puolison alaikäiselle lapselle
– eläkkeisiin ja niihin verrattaviin tuloihin sisältyviä huollettavista aiheutuvia
korotuksia
– muita lain 10 a § 3 mom. tarkoitettuja tukia ja avustuksia
Tuloista tehtävät lain mukaiset vähennykset (Laki 10c §)
–
–
–

suoritettavaksi vahvistetut elatusavut (ei koske puolisoa)
tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset
kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana
maksettava etuus, joka on hänen suoritettavanaan

Asiakasmaksuista tehtävät harkinnanvaraiset vähennykset (sos.jaosto 14.3.2007/11 §)
–

–
–

Yksinäisen henkilön osalta tyhjänä olevan asunnon hoitovastike/vuokra, erilliset
lämmityskulut sekä sähkön ja veden perusmaksut enintään kolmen (3)
kuukauden ajalta
Vähemmän ansaitsevan puolison jäädessä yhteiseen asuntoon voidaan em.
asumiskuluja huomioida enintään puolet koko pitkäaikaisen laitoshoidon ajalta
Mikäli puolisoilla on kuitenkin vähäistä suurempi määrä talletusvaroja (vuotuinen
korkotulo vähintään 60 euroa), joita kotiin jäänyt puoliso voi käyttää elatuksensa
turvaamiseksi, ei asumismenoja huomioida vähentävänä tekijänä

Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi (A 31 §), se tarkistetaan
vuosittain tai silloin, kun palvelun saajan maksukyky on muuttunut. Olennaisena muutoksena
pidetään +/- 5 prosentin muutosta. Virheellisiin tietoihin perustuva maksu voidaan oikaista
takautuvasti enintään vuoden ajalta.

3.3. Sotainvalidit (Sotilasvammalaki 6, 6a ja 6b §)
Vähintään 20 %:n sotainvalideilta ei peritä asiakasmaksua pitkäaikaishoidosta eikä
kuntouttavasta lyhytaikaisesta laitoshoidosta

4. MAKSUKATTOKERTYMÄ JA VAPAAKORTTI
Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty
enimmäismäärä, maksukatto. Maksukatto on 683 euroa 1.1.2018 alkaen. Maksukaton
seurantajakso on kalenterivuosi. (asiakasmaksulaki 6 A §)

Maksukattoon lasketaan
–
–
–
–
–
–
–

terveyskeskusmaksut
terveyskeskuksessa annettavan yksilökohtaisen fysioterapian maksut
poliklinikkamaksut
päiväkirurgisen hoidon maksut
sarjahoitomaksut
lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa
yö- ja päivähoidon maksut (lyhytaikainen laitoshoito)
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–

kuntoutushoidon maksut

Maksukaton ulkopuolelle jäävät mm. seuraavat maksut
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

kotona annettava palvelu: kotihoito, joka sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon
sekä sosiaalipalvelun tarjoama tehostettu kotisairaanhoito potilaan kotona
päivämaksu omaishoitajan vapaan ajalta
yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista
perittävät maksut
terveyskeskuksen suun- ja hampaiden tutkimus ja hoito
sairaankuljetus
pitkäaikainen laitoshoito
lääkärintodistusmaksut
käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut (täyskustannusmaksut)
toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut
sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelumaksut
vaikeavammaisen asumispalvelut
vaikeavammaisen kuljetuspalvelut
työterveyshuollon maksut
perhehoito
muualta kuin Suomessa asuvalta perityt todellisia hoitokustannuksia vastaavat
maksut

Maksukaton täyttymisen jälkeen perittävät maksut ovat:
–
–
–
–
–
–

Poliklinikkakäynnit
Päiväkirurgiset käynnit
Sarjahoitokäynnit
Päivä- ja yöhoito (laitoshoito)
Kuntoutushoito
Lyhytaikainen laitoshoito 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä

maksuton
maksuton
maksuton
maksuton
maksuton
22,50 €

VAPAAKORTTI
Maksukaton täyttymisen jälkeen myönnetään vapaakortti. Vapaakortin myöntää se
terveydenhuollon laitos, jossa maksukatto täyttynyt. Vapaakortti on maksukaton
täyttymisestä lähtien voimassa kalenterivuoden loppuun saakka.
Maksukattokertymän seuranta kuuluu asiakkaalle. Mikäli halutaan Sosterin ulkopuoliset
julkisen terveydenhuollon maksut lisättäväksi maksukattokertymään, näistä maksuista
pyydetään toimittamaan kuitit taloustoimistoon.
Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä julkisen terveydenhuollon palveluista perityt maksut
otetaan pyydettäessä huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa
maksujen kanssa.
Vapaakortti lähetetään pyynnöstä. Sitä tarvitsee vain Sosterin ulkopuolella asioidessa.
Muualta myönnetty vapaakortti pyydetään esittämään asioidessa Sosterissa.
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5. SOSIAALIPALVELUIDEN MAKSUT
5.1. Kotihoidon palvelut
Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 20 § kotipalvelun ja
terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ään sisältyvien kotisairaanhoidon tehtävien
muodostamaa kokonaisuutta.
Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 § asumiseen,
hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin
sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai
niissä avustamista.
Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) sekä niihin myöhemmin
tehtyjen muutosten perusteella.

5.1.1.

Säännöllinen kotihoito

Säännöllisellä kotihoidolla tarkoitetaan vähintään kerran viikossa tapahtuvaa
jatkuvaluonteista, yli kuukauden kestävää kotihoidon antamaa palvelua asiakkaan kotiin.
Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu perustuu asiakkaan tuloihin ja siihen aikaan, jonka
työntekijät käyttävät palvelun toteuttamiseen. Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellään
aika tunteina kuukaudessa. Maksu peritään maksuasetuksessa määrätyn tulorajan ylittävistä
tuloista ja maksuprosentti määräytyy asiakkaan luona käytettävän ajan mukaan alla olevan
taulukon mukaisesti.
Tunnit kuukaudessa
Henkilö
-määrä

Tuloraja
eur/kk/brutto

alle 3 h

3–6,99 h

7–15,99 h

16–24.99 h

25–34,99 h

yli 35 h

Yksi

576

12 %

17 %

22 %

27 %

32 %

35 %

Kaksi

1063

5%

8%

11 %

14 %

17 %

22 %

Kolme

1667

4%

7%

10 %

13 %

16 %

18 %

Neljä

2062

3%

5%

9%

12 %

13 %

15 %

Viisi

2496

3%

5%

8%

11 %

12 %

13 %

Kuusi

2866

2%

3%

6%

9%

10 %

11 %
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Esim. Asiakas saa palvelua alle 3 tuntia kuukaudessa ja hänen bruttotulonsa kuukaudessa
ovat 1000 euroa – 576 euroa = 424 euroa x 12 % (12/100) = 50,88 euroa – > tämä on
asiakkaan kuukausimaksu.
Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350,00 eurolla ja
maksuprosenttia alennetaan yhdellä (1) prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Samassa taloudessa olevien molempien puolisoiden saadessa kotihoidon palveluja,
määritellään kummallekin omien tulojen mukainen erillinen maksu (sos.jaosto 21.10.2009 §
27).
Lapsiperheiden kotipalvelussa otetaan huomioon kaikki samassa taloudessa olevat
perheenjäsenet.
Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Hoito- ja
palvelusuunnitelmassa määritellään kotihoidon käyntimäärät, palvelun sisältö ja palveluun
kuluva aika arvioituna kuukaudessa, jonka mukaan maksu määräytyy.
–
–
–
–
–

lisäksi asiakasmaksutarkistus tehdään aina asiakkaan pyynnöstä tai asiakkaan
tulojen oleellisesti muuttuessa
muuten asiakkaan saama palveluaika tarkistetaan neljän (4) kuukauden välein
muutosta asiakasmaksuun ei tehdä, jos poikkeama johtuu tilapäisestä
palvelutarpeen muutoksesta
maksun muutos otetaan huomioon kun todetaan avun tarpeen olevan pysyvä
asiakkaan saama Kelan eläkkeensaajan hoitotuen suuruus tarkistetaan vuosittain

Kotihoidon tuntihinta

44,00 €/h

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) 3 §:n mukaan kotona
annettavasta palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia
kustannuksia. Ylärajana käytetään 44,00 euron tuntihintaa ja tuntimäärä pyöristetään
lähimpään täyteen.
Mikäli asiakas ei anna asianmukaista selvitystä tuloistaan, peritään häneltä maksu todellisten
kustannusten suuruisena tai korkeimman maksuluokan mukainen maksu.
Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot kotona annettavasta palvelusta
(Asiakasmaksuasetus 27–28 a §):
–
–
–
–

veronalaiset ansio- ja pääomatulot
korkotuotot, jos ovat yli 5 € / kuukausi
metsämaan keskimääräinen vuotuinen tuotto
verosta vapaat tulot, esimerkiksi hoitotuki sisältäen veteraanilisän, ylimääräisen
rintamalisän, elatusavun ja -tuen

13 (28)

Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen
vuoden keskimääräinen kuukausitulo.
Tulot, joita ei esimerkiksi oteta huomioon (Asiakasmaksuasetus 29 §):
–

lapsilisä, lapsen hoitotuki, kansaneläkelain mukainen lapsikorotus, asumistuki,
vammaistuki, rintamalisä jne.

Maksun periminen poissaolon ajalta
Säännöllisen kotona annettavan palvelun keskeytyminen keskeyttää palvelun ja
keskeytysajan pituudesta riippumatta asiakasmaksua ei keskeytysajalta peritä (sos.jaosto
31.10.2007 § 32).
Maksun alentaminen
Asiakasmaksulain 11 §:n mukaan maksukyvyn mukaan määrättyä maksua on alennettava tai
se on jätettävä perimättä, jos maksu vaarantaa henkilön toimeentuloa tai perheen
toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteiden elatusvelvollisuuden toteuttamista.
Maksun alentamista haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemuksesta on käytävä ilmi, mistä
maksuista haetaan alennusta tai vapautusta, mistä alkaen sekä millä perusteilla.
Hakemuksessa on esitettävä selvitys tuloista ja menoista tositteineen. Alle 5,00 euron
kuukausimaksua ei peritä.

5.1.2.

Tilapäinen kotihoito

Arviointijakso

12,00 € / hoitopv

Uuden kotihoidon asiakkaan osalta palvelut käynnistyvät noin neljän viikon mittaisella
arviointijaksolla, jona aikana palvelut myönnetään tilapäisenä kotihoitona. Arviointijakson
aikana kartoitetaan ja arvioidaan asiakkaan toimintakyky ja palvelujen tarve
kokonaisvaltaisesti. Jakson jälkeen sovitaan tehdyn arvioinnin perusteella säännöllisen
kotihoidon- tai tilapäisen kotihoidon palveluiden alkamisesta ja palvelujen määrästä tai
ohjataan asiakas muiden palvelujen piiriin, mikäli kotihoidon palvelujen tarvetta ei ole.
Arviointijaksolla kotihoidon asiakasmaksun suuruus on 12,00 € /hoitopäivä riippumatta
käyntien määrästä hoitopäivän aikana.
Tilapäinen kotihoito

12,00 € / hoitopv

Tilapäisen kotihoidon käyntejä vähemmän kuin 4 kertaa kuukaudessa, käyntejä voi olla
useampia hoitopäivän aikana.
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Jos asiakkaan luona käydään tilapäisesti useamman kerran kuukaudessa (esimerkiksi INRnäyte), asiakkaalta peritään tilapäisen kotihoidon käyntimaksu - asiakas ei tällöin siirry
kuukausimaksuasiakkaaksi.
Sotainvalidit
Sotilasvammalain (404/1948) 2 luvun 6 §:n perustella kotihoidon palvelut ovat maksuttomia
sotainvalideille. Palvelujen maksuttomuuden edellytyksenä on vähintään 20 %:n haitta-aste
ja 1.1.2017 alkaen myös ne henkilöt, jotka ovat vuosien 1939 -1945 sotien johdosta
vahingoittuneet tai sairastuneet ja joiden haitta-aste on vähintään 10 %.

5.1.3.

Tehostettu kotisairaanhoito

Tehostettu kotisairaanhoito (tehosa) on sosiaalipalveluihin kuuluva kotihoidon palvelu.
Tehosan hoito on asiakkaan kotona annettavaa, lääkärijohtoista kotisairaanhoitoa, jonka
toteuttamisesta vastaa oma henkilöstö. Kotona annetaan sairaanhoitoa silloin, kun asiakkaan
hoito ei vaadi jatkuvaa sairaalassaoloa. Sisältää hoitajan/hoitajien käynnit, lääkehoidon, jota
tarvitaan potilaan akuutin sairauden takia, esim. suonensisäinen antibioottihoito ja
akuuttiluonteinen kipulääkitys. Pitkäaikaislääkityksen kustannuksista asiakas vastaa itse.
Maksua ei peritä säännöllisen kotihoidon piirissä olevalta asiakkaalta, pois lukien tilanne,
jossa asiakas on keskeytyksessä kotihoidon palvelusta ja on pelkästään tehosan asiakas.
Tehostetun kotisairaanhoidon maksu ei kerrytä maksukattoa.

Tehostettu kotisairaanhoito

20,00 € / hoitopv

Laskutetaan, kun useampi käynti hoitopäivän aikana
Tehostettu kotisairaanhoito

12,00 € / hoitopv

Laskutetaan, kun hoitopäivän aikana toteutuu vain yksi käynti

5.1.4.

Kotihoidon tukipalvelut

Tukipalvelujen maksuista ei ole säädetty erikseen asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa,
joten kunta voi niistä periä päättämänsä maksun. Kotona annettavan tukipalvelun maksut
eivät saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Sotilasvammalain (404/1948) 2 luvun 6 §:n perustella kotihoidon tukipalvelut ovat
maksuttomia sotainvalideille. Palvelujen maksuttomuuden edellytyksenä on vähintään 20
%:n haitta-aste ja 1.1.2017 alkaen myös ne henkilöt, jotka ovat vuosien 1939 -1945 sotien
johdosta vahingoittuneet tai sairastuneet ja joiden haitta-aste on vähintään 10 %.
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5.1.5.

Ateriapalvelut

Kotiin kuljetetut ateriat
Kotiin kuljetettu ateria kuljetuksineen myönnetään hakemuksesta asiakkaille, jotka eivät
toimintakykynsä rajoitusten vuoksi pysty itse tilapäisesti tai pysyvästi valmistamaan tai
muulla tavoin hankkimaan aterioita.
Kotiin kuljetettu lämmin ateria sisältää pääruoan, salaatin ja jälkiruoan. Kotiin kuljetettu kylmä
ateria sisältää vain pääruuan. Molemmat ovat tulosidonnaisia.
Ateria myönnetään ja kuljetetaan asiakkaalle 3 - 7 kertaa/viikko.

Kotiin kuljetetun aterian asiakasmaksu
Kotiin kuljetetusta ateriasta peritään asiakkaalta seuraavan taulukon mukainen maksu, joka
sisältää kuljetuksen. Mikäli asiakkaan tulot muuttuvat tulorajan yli, niin maksua tarkistetaan
tulotarkistusten yhteydessä.
Tuloraja euroa/kk/brutto

Ateriamaksu

Ateriamaksu

Alle 950 euroa
Yli 950 euroa

(kylmä ateria)
4,40 € / ateria
6,70 € / ateria

(lämmin ateria)
6,90 € / ateria
8,20 € / ateria

Valmistus- tai jakelupaikalla tapahtuva ateriointi
Ateriapalvelutarvetta arvioitaessa selvitetään onko asiakkaalla mahdollisuus käydä läheisellä
valmistus- tai jakelupaikalla ruokailemassa.
Ateria jakelupaikalla

6,30 € / ateria

Ravintopäivän hinta

15,90 € / päivä

Ravintopäivähinta sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan

5.1.6.

Kauppapalvelu

Kauppapalvelu on kotihoidon tukipalvelu, johon on oikeutettu asiakas, joka ei pysty itse
huolehtimaan päivittäistavaraostoksistaan. Palvelu käsittää päivittäistavaroiden kaupasta
toimittamisen asiakkaalle 1 – 2 kertaa viikossa.
Kauppapalvelu

7.50 € / kerta
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5.1.7.

Saunapalvelu

Saunapalvelu on tarkoitettu niille kotihoidon asiakkaille, joilla kodin peseytymistilat ovat
peseytymisen kannalta hankalat tai puutteelliset sekä asiakkaille, joilla toimintakyky,
kaatumisriski, huimaus, psyykkinen terveydentila ja muistisairaus huomioiden turvallinen
peseytyminen kotona ei mahdollista.
Saunapalvelu

8,00 € / kerta

Saunapalvelu kuljetuksella

14,00 € / kerta

5.1.8.

Pyykkipalvelu

Pyykkipalvelu on tarkoitettu asiakkaille joilla täyttyvät kotona annettavan palvelun kriteerit ja
joiden päivittäisen vaatetuksen huoltoa ei voida toteuttaa kotona tai taloyhtiön tiloissa.
Ainoastaan pyykkipalvelua tarvitsevat asiakkaat ohjataan yksityisten palvelujen piiriin.
Pyykkipalvelu

5.1.9.

5.50 € / kerta

Turvapalvelu

Turvapalveluna asiakkaan käyttöön myönnetään turvapuhelinlaite ja tarvittavat lisälaitteet
ilman taloudellista tarveharkintaa, eikä myöntäminen edellytä kotihoidon asiakkuutta.
Turvapuhelin on joko perinteinen turvapuhelin lankaverkkoon tai gsm-turvapuhelin ja
aktiiviturvapuhelin. Hinta sisältää asennuksen sekä turvahälytysten auttajakäynnit.
Turvapuhelin

30,00 € / kk

Turvapuhelimen lisälaitteet ovivahti, liesivahti, savuhälytin ja lääkekello

7,50 €/kk/lisälaite

Oma turvapuhelinlaite

15,00 € / kk

Aktiiviturvapuhelin

36,00 € / kk

Paikantava ranneke

60,00 € / kk

Lisämajakka paikantavaan rannekkeeseen

10.00 € / kk

5.2. Päivätoiminta
Vanhusten päivätoiminta 7 h/pv (ei kerrytä maksukattoa)
–
–

17,00 €

sisältää lisäksi aamupalan, lounaan ja päiväkahvin
kuljetuksesta omavastuu määräytyy matkan pituuden mukaisen linja-autotaksan
mukaan

Vanhusten päivätoiminta 5 h/pv (ei kerrytä maksukattoa)

12,70 €
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–
–

sisältää lisäksi lounaan ja päiväkahvin
kuljetuksesta omavastuu määräytyy matkan pituuden mukaisen linja-autotaksan
mukaan

Kuntouttava päivätoiminta muistiasiakkaille Päiväpaikka Maria (ei kerrytä maksukattoa)
–

sis. lisäksi aamupalan, lounaan, päiväkahvin ja kuljetuksen

25,00 €

5.3. Omaishoitajan vapaa
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan asiakasmaksu (Laki 6b §)

11.40 € / vrk

Maksun suuruuteen ei vaikuta se, millaisten palvelujen avulla hoito järjestetään eikä se,
kuinka paljon palveluja hoidettavalle annetaan vuorokaudessa.
Yksi omaishoitajan vapaapäivä vastaa kahta päivätoimintapäivää tai kahta osavuorokautista
perhehoitojaksoa.

5.4. Ikäihmisten perhehoito
Ikäihmisten lyhytaikainen perhehoito on ympärivuorokautista, kestoltaan enintään 14
hoitopäivää kalenterikuukaudessa ja pitkäaikainen perhehoito on ympärivuorokautista tai
toistaiseksi voimassaolevaa, mikä kestää yli 14 hoitopäivää kuukaudessa.
Osavuorokautinen perhehoito on päivä- tai yöaikaista hoivaa ja huolenpitoa, jossa ei ole
tarvetta ympärivuorokautiseen perhehoitoon ja joka on kestoltaan alle 6 tuntia/hoitopäivä, 612 tuntia/hoitopäivä tai yli 12 tuntia/hoitopäivä.
Sosiaalihuoltolain (710/1982) 25 §:ssä tarkoitetusta perhehoidosta, lukuun ottamatta
lastensuojelulain (683/1983) perusteella järjestettyä perhehoitoa, voidaan periä sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c §:ssä säädetty maksu.

Pitkäaikainen perhehoito
Pitkäaikaisesta perhehoidosta maksu määräytyy maksukyvyn mukaan ja se voi olla enintään
65 % hoidossa olevan nettotuloista, joita ovat kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja
verosta vapaat tulot.
Pitkäaikainen perhehoito sisältää ikäihmiselle kaikki asumisen, ruuan, tarvikkeiden, hoivan ja
huolenpidon, eikä häneltä peritä päällekkäisiä maksuja muista avohoidon palveluista, kuten
kotihoidosta. Sairaalahoidon ajalta perhehoidon asiakasmaksu keskeytetään niin, että
päällekkäisiä maksuja ei aiheudu. Asiakasmaksua voidaan huojentaa kunta/kuntayhtymän
käytännön mukaisesti, mikäli asiakkaalle kertyy lääkekuluja, terveydenhuollon maksuja tms.
niin paljon, että hän ei taloudellisesti niistä selviä.
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Asukkaan maksuosuuden määrittelyssä huomioidaan, että asukkaalle jää säännöllisistä
kuukausituloistaan omaan käyttöön kunnan/kuntayhtymän käytännön mukainen osuus
vähintään 165 eur/kk.
Lyhytaikainen perhehoito (ei kerrytä maksukattoa)

35,00 €/hoitopv

Osavuorokautinen hoito perhehoitajan kodissa (ei kerrytä maksukattoa)
alle 6 tuntia/hoitopäivä
6-12 tuntia/hoitopäivä

12,70 €
17,00 €

Osavuorokautinen hoito asiakkaan kodissa (ei kerrytä maksukattoa)
alle 12 tuntia/hoitopäivä

12,00 €

Omaishoidontuen lakisääteinen vapaapäivä vuorokausi

11,40 €/vrk

Omaishoitoperheen kodissa tapahtuvasta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta
perhehoidosta ei peritä asiakasmaksua.

5.5. Asumispalvelu
5.5.1.

Palvelutalon lyhytaikainen hoitopäivä

Palvelutalon lyhytaikainen hoitopäivämaksu, (ei kerrytä maksukattoa).

48,90 €

Palvelutalo yksiköissä lyhytaikaista hoitoa annetaan noudattaen lyhytaikaisen laitoshoidon
asiakasmaksua.
Maksukaton täyttymisen jälkeen hoitopäivämaksu

5.5.2.

Päivä- ja yöhoidon maksut palveluasumisessa

Päivä- ja yöhoidon maksu

5.5.3.

22,50 €

22,50 €

Tehostettu palveluasuminen

Tehostetun palveluasumisen asiakkaat tarvitsevat ohjausta ja apua päivittäisissä toimissa ja
ympärivuorokautista valvontaa. Asiakkailla voi olla muistisairaus, mielenterveysongelmia,
muita pitkäaikaissairauksia ja heillä voi olla myös käytösoireita. Asiakkaat tarvitsevat tukea
päivittäisessä hoidossa ja hoivassa. Asiakas voi tarvita yhden tai useamman hoitajan apua.
Palveluasumisen avulla tuetaan ja edistetään asiakkaan hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää
elämänlaatua sekä arvokasta elämää. Asumisyksikkö on viihtyisä ja kodinomainen ja
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asiakkaille tarjotaan heidän yksilölliset tarpeensa huomioivia palveluja. Tavoitteena on, että
asiakkaat voivat elää asumisyksikössä elämänsä loppuun saakka, sisältäen saattohoidon.
Palveluasumiseen sisältyy asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä
ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateriat-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä
sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.
Asuinhuoneen vuokra, palvelutaloissa peritään asiakkaalta palvelutalon ylläpitäjän päättämät
asuntovuokrat. Vuokran määrä määritellään asiakkaan ja palvelutalon ylläpitäjän välisessä
huoneenvuokralain mukaisessa vuokrasopimuksessa.
Tuloina huomioidaan asiakkaan säännölliset nettotulot
Eläkkeet, asumistuki, hoitotuki (sisältää veteraanilisän), ylimääräinen rintamalisä, muu
jatkuva henkilökohtainen tulo, laskennallinen metsätulo, pääomasta ja muusta omaisuudesta
saatavat korko- (myös määräaikaistalletusten korot), osinko- ja vuokratulot (kulut
vähennettyinä), mikäli nettotulo ylittää 60 €/v,

Asiakkaalta peritään tehostetun palveluasumisen palvelumaksu. Palvelumaksun lopulliseen
määrään vaikuttaa lisäksi asiakkaan maksukyky.
Vuokra, palvelumaksu ja siihen sisältymättömistä palveluista perittävät muut maksut
muodostavat maksukokonaisuuden, josta asukkaan maksuosuus määritellään siten, että
asukkaalle jää säännöllisistä kuukausituloistaan omaan käyttöön vähintään 165 euroa
kuukaudessa

Tehostettu palveluasumisen palvelumaksu

5.5.4.

1100,00 €/kk

Vaativa tehostettu palveluasuminen

Vaativan tehostetun palveluasumisen asiakkaat tarvitsevat runsaasti ohjausta, valvontaa
ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Asiakkaat voivat tarvita avustamista kaikissa
päivittäisissä toimissa. Vaativassa tehostetussa palveluasumisessa asiakkaina ovat
moniongelmaiset ja toimintarajoitteiset asiakkaat. Asiakkailla on muistihäiriöistä,
psykiatrisista sairauksista, elimellisistä aivo-oireyhtymistä tms. johtuvia vaikeita käytösoireita
tai pakkotoimintoja. Heillä voi olla mm. aggressiivisuutta, harhaisuutta, huutamista, repimistä,
riisuuntumista, eritteillä sotkemista tai jatkuvaa karkailua. Vaativan tehostetun
palveluasumisen asiakkailla on huomattavia vajeita useilla toimintakyvyn osa-alueilla ja he
voivat tarvita kahden tai useamman hoitajan apua päivittäisissä toimissa.
Palveluasumisen avulla tuetaan ja edistetään asiakkaan hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää
elämänlaatua sekä arvokasta elämää. Asumisyksikkö on viihtyisä ja kodinomainen ja
asiakkaille tarjotaan heidän yksilölliset tarpeensa huomioivia palveluja. Tavoitteena on, että
asiakkaat voivat elää asumisyksikössä elämänsä loppuun saakka, sisältäen saattohoidon.
Palveluasumiseen sisältyy asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä
ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateriat-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä
sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.
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Asuinhuoneen vuokra, palvelutaloissa peritään asiakkaalta palvelutalon ylläpitäjän päättämät
asuntovuokrat. Vuokran määrä määritellään asiakkaan ja palvelutalon ylläpitäjän välisessä
huoneenvuokralain mukaisessa vuokrasopimuksessa.
Tuloina huomioidaan asiakkaan säännölliset nettotulot.
Eläkkeet, asumistuki, hoitotuki (sisältää veteraanilisän), ylimääräinen rintamalisä, muu
jatkuva henkilökohtainen tulo, laskennallinen metsätulo, pääomasta ja muusta omaisuudesta
saatavat korko- (myös määräaikaistalletusten korot), osinko- ja vuokratulot (kulut
vähennettyinä), mikäli nettotulo ylittää 60 €/v,

Asiakkaalta peritään vaativan tehostetun palveluasumisen palvelumaksu. Palvelumaksun
lopulliseen määrään vaikuttaa lisäksi asiakkaan maksukyky.
Vuokra, palvelumaksu ja siihen sisältymättömistä palveluista perittävät muut maksut
muodostavat maksukokonaisuuden, josta asiakkaan maksuosuus määritellään siten, että
asiakkaalle jää säännöllisistä kuukausituloistaan omaan käyttöön vähintään 165 euroa
kuukaudessa
Vaativan tehostetun palveluasumisen palvelumaksu

1408,00 €/kk

PALVELUTALON PALVELUMAKSUUN KUULUVAT:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hoiva ja hoito (hoidolla tark. lääkehoito, haavan hoito, ym. sairaudenhoito)
Ateriat
Henkilökohtaisten vaatteiden pesu (nimikoidut vaatteet)
Liinavaatteet ja niiden huolto
Palolakana
Siivous n. 1 x vko
Yleislääkäripalvelut (lääkärikierto jkt.viikko)
Reseptien uusiminen, lääkkeiden hakeminen apteekista sekä lääkkeiden
jakaminen
Wc-paperit, käsipyyhepaperit, vaipat, käsidesi
Peruspesuaine
Palvelutalossa järjestettävä virkistystoiminta

PALVELUMAKSUUN EI MM. KUULU:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lääkkeet, perus- ja hoitovoiteet, lääkkeelliset voiteet, pienet haavahoitotarvikkeet
Lisäravinteet
Shampoot, erityispesu- ja hoitoaineet, pesupyyhkeet
Hammasharjat, -tahnat, proteesien hoitoaineet ja -säilytyskotelot
Partakone
Parturi
Jalkahoito
Silmälasit, hammasproteesit
Fysioterapiapalvelut
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Matkat
Saattaja matkoille (esim. lääkärikäynnit muualle)
Hammaslääkäri
Erikoislääkäripalvelut
Vaatteet ja jalkineet
Erityispesua vaativat omat vaatteet
Peitto, tyynyt, päiväpeitto
Huonekalut, huoneen sisustus
Sammutuspeitto, jos huoneessa oma TV
Teatteri-/ konserttiliput ja -matkat
Virkistystoiminnassa käytettävät esim. askartelumateriaalit

Sotainvalidit (Sotilasvammalaki 6 §)
Tehostetun ja vaativan tehostetun palveluasumisen palvelumaksu on maksuton
sotainvalideilla, joiden haittaprosentti on vähintään 20 %, ja joiden haitta-aste on 10 % (jotka
ovat vuosien 1939–1945 sotien johdosta vahingoittuneet tai sairastuneet). Laki 1.1.2017
alkaen
Poissaolot
Asiakkaalta peritään palveluasumismaksu läsnäolopäiviltä. Sairaalassaoloajalta ei maksua
peritä (lähtöpäivältä ei peritä, tulopäivältä peritään). Lomalle lähtiessä peritään lähtöpäivältä
ja 4 seuraavaa päivää (omavastuu osuus).
Palvelumaksun alentaminen / perimättä jättäminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11§:n mukaan sosiaalihuollon
palveluista määrätty asiakasmaksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin,
kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä, tai
henkilön elatusvelvollisuuden toteutumista.

5.6. Päihdekuntoutuskeskus
Hoitopäivämaksu (sis. ateriat ja yöpymisen) (ei kerrytä maksukattoa) 12,00 €
Hoitopäivämaksu peritään myös enintään 14 kalenterivuorokauden päihdekuntoutusjaksolla.
Yöpymismaksu (sis. aamu- ja iltapalan sekä yöpymisen klo 20–08)
Ateriamaksu (hoitosuhteessa oleva, ei hoitopäivämaksua)

4,00 €
2,50 €

Asiointiin liittyvä kuljetusmaksu työntekijän kanssa

5,00 €

5.7. Vammaispalvelut
Suurin osa vammaispalveluiden tuottamista palveluista ovat asiakkaille maksuttomia
viranomaisen järjestettäviä ohjaus- ja neuvontapalveluita.
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5.7.1.

Kehitysvammahuollon asiakasmaksut

Kehitysvammaisten erityishuollon palvelut ja kuljetus erityishuollon palveluihin ovat
maksuttomia. Ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista voidaan kuitenkin periä maksu,
lukuun ottamatta alle 16 vuotiaiden kehitysvammaisten osittaista ylläpitoa.
Palveluohjauksesta, avohuollonohjauksesta ja neuvolatoiminnasta ei peritä asiakkaalta
maksua. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä
maksu. Katso kohta 3.2.
Asumispalveluja voidaan järjestää sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain ja
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla. Asiakasmaksun määräytymiseen
vaikuttaa se, minkä lain nojalla asumispalvelu on järjestetty.

5.7.2.

Asiakasmaksut kehitysvammaisten erityishuollon asumispalveluissa

Kunta tai kuntayhtymä voi järjestää kehitysvammaisille henkilöille asumispalveluja
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan. Erityishuollon asumispalveluissa
voidaan asukkaalta periä ylläpitomaksu. Asumispalveluissa ylläpitoon kuuluvat asumisesta,
ravinnosta ja muista ylläpidosta aiheutuvat kulut. Maksua ei voida periä henkilökunnan
antamasta hoivasta ja tuesta.
Kehitysvammaisten palveluasuminen (Mäntykoti)
Ateriapäivä (sis. aamupala, lounas, kahvi, päivällinen ja iltapala)
Puolipäivä (sis. ateria ja ylläpitomaksu)
Tilapäispaikan hinta (sis ateriat, vuokran ja ylläpidon)
Tilapäispaikan hinta, jos asukas päivä-/työtoiminnassa

5.7.3.

16,00 €
10,50 €
23,70 €
18,60 €

Päivä- ja työtoiminnan asiakasmaksut

Kehitysvammaisten erityishuollon mukaisessa päivä- ja työtoiminnassa asiakkailta ei peritä
muita maksuja kuin ateriamaksu. Päivä- ja työtoiminnan kuljetukset ovat maksuttomia.

5.7.4.

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään maksuna enintään 48,90 euroa hoitopäivältä.
Erityishuollossa lyhytaikaisen, kuntouttavan laitoshoidon maksu on 16,90 euroa
hoitopäivältä.
Laitoshoidon maksut ovat asiakasmaksulain maksukaton piirissä. Maksukaton ylittymisen
jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,50 euroa hoitopäivältä.
Erityishuollossa maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikainen, kuntouttava laitoshoito on
maksutonta.
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5.7.5.

Asiakasmaksut vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa

Vammaispalvelulain mukaisessa asumispalvelussa vammaiset henkilöt maksavat itse
vuokran ja muut jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset. Kunta vastaa
palveluasumiseen liittyvien palvelujen kustannuksista.

5.8. Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Suurin osa mielenterveys- ja päihdepalveluista on maksuttomia viranomaisen järjestettäviä
ohjaus- ja neuvontapalveluita.. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn
mukaan määräytyvä maksu, Katso kohta 3.2.

5.8.1.

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään maksuna enintään 48,90 euroa hoitopäivältä.
Laitoshoidon maksut ovat asiakasmaksulain maksukaton piirissä. Maksukaton ylittymisen
jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,50 euroa hoitopäivältä.
Psykiatrisessa laitoshoidossa asiakasmaksu on enintään 22,50 euroa hoitopäivältä. Eräissä
poikkeustapauksissa maksua ei peritä.

5.8.2.

Asumispalvelut

Asumispalveluja voidaan järjestää myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.
Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty
asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun.
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisessa noudatetaan yhtenäistä käytäntöä
vanhusten palveluasumisesta määriteltyjen maksujen kanssa. Poikkeuksena kuitenkin ne
mielenterveyskuntoutujat ja päihdeongelmaiset, joiden toimintakyky on siinä määrin
vähentynyt, että heitä voidaan pitää vammaispalvelulain tarkoittamina vaikeavammaisina
henkilöinä. Tällöin he maksavat asumispalvelusta vain asunnon vuokran, ravinnon ja
lääkkeet.

5.8.3.

Kotihoidon ja kotikuntoutuksen maksu

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin vietävissä palveluissa noudatetaan yhtenäistä
käytäntöä ikäihmisten kotihoidon kanssa. Poikkeuksena mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden
määräaikainen kotikuntoutus, joka on sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaille maksutonta.

5.9. Perhe- ja sosiaalipalvelut
Suurin osa perhepalveluista on perheille maksuttomia lakisääteisiä palveluita.
Asiakasmaksuja voidaan periä lastensuojelulain mukaisen perhehoidon, laitoshoidon ja
asumispalvelun korvaukseksi.
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Vanhemmilta voidaan periä maksukyvyn mukainen maksu, joka saa määrältään olla
enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 §:n perusteella määräytyvän elatusmaksun
suuruinen.
Lisäksi voidaan periä kohtuullinen maksu lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista. Kunta
voi periä lapselle kuuluvia/tulevia elatusapu- tai elatustuki maksuja.
Lapsiperheiden tilapäisestä kotipalvelusta peritään kohdan 5.1.2. mukainen korvaus ja
säännöllisestä kotipalvelusta kohdan 5.1.1. mukainen korvaus.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset sekä käynnistämiskorvaus
Perhehoitolain (263/2015) 16 §:n mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2019
alkaen 799,84 euroa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa. Jos hoitopalkkio on sovittu
toimeksiantosopimuksessa vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi, korotetaan
hoitopalkkiota indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2019 alkaen 1,87 %.
Perhehoitolain 17 §:n mukaisen kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2019 lukien 420,09
euroa kuukaudessa henkilöä kohti kuukaudessa. Myös muita kuin vähimmäismääräisiä
kulukorvauksia tulee tarkistaa 1,50 %.
Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2019 alkaen 2983,40 euroa perhehoidossa
olevaa henkilöä kohti.
Perhehoitolain mukaisia toimeksiantosopimuksella sovittavia hoitopalkkioita käytetään
lastensuojelun, kehitysvammaisten ja ikäihmisten perhehoidossa.
Lastensuojelun perhehoidon hoitopalkkiot, kulukorvaukset ja käynnistämiskorvaus
Hoitopalkkiot:
1. Perushoitopalkkio
–
–
–

799,84 €/kk tai 26,66 €/vrk
523,90 €/kk, alle 18-vuotias lapsi, asuu toisella paikkakunnalla, viikonloput
sijaisperheessä
448,28 €/kk, yli 18-vuotias, vain viikonloput sijaisperheessä

2. Korotettu hoitopalkkio
–
–

1039,76 €, lapsen hoito erityisen haasteellista
perhehoitajan ansiotyöstä poissaolon aikainen perhehoito
1599,62 € ensimmäisen lapsen osalta / 1199,71 € seuraavien lasten osalta.

3. Lyhytaikainen sijaisperhehoito
–

79,97 €/vrk/lapsi ja kulukorvaus 20,47 € /vrk/lapsi
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4. Vaativa sijaisperhehoito:
–

Edellyttää asiantuntijalausuntoa lapsen erityisistä tarpeista, sijaisperheellä on
valmiudet erityislapsen hoitoon, sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatusalan
perustutkintotasoinen koulutus, lapsi laitoshoidon tarpeessa, mutta perhehoito
lapsen edun mukaista. Hoitopalkkio voidaan maksaa kaksin, kolmin- tai
nelikertaisena lapsen hoidon vaativuudesta ja sitovuudesta riippuen.

Kulukorvaus
–
–
–

0-16 -vuotias
539,81 €/kk tai 18,00 €/vrk
17 - 21.vuotias
599,16 €/kk tai 19,98 €/vrk
Viikonloput / lomat kotona 222,86 €/kk ja yli kuukauden poissaolo sairaalassa ym.
204,94 €/kk
enimmäismäärä 2983,40 €.

Käynnistämiskorvaus

Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot perhehoitajan kodissa
Pitkäaikainen perhehoito

1018,70 €/kk / hoidettava, kun Kelan perushoitotuki
1222,44 €/kk / hoidettava, kun Kelan korotettu hoitotuki

Mahdollinen korotus

Erityistilanteissa hoidosta maksettavaa hoitopalkkiota
voidaan korotta max 50 %

Lyhytaikainen perhehoito

71,31 €/vrk / hoidettava

Toisen perheen sijaistaminen
perhekodissa

Alle 6 h 30,56 € / hoidettava
6-12 h 50,94 € / hoidettava
Yli 12 h 71,31 €/hoidettava

Osavuorokautinen perhehoito

Alle 6h 30,56 €/ hoidettava
6-12 h 50,94 € / hoidettava

Ikäihmisten kodissa tapahtuva perhehoito / kiertävä perhehoitaja
Lyhytaikainen perhehoito

127,34 €/ vrk tai yöhoito

Toisen perhehoitajan
sijaistaminen perhekodissa

Alle 6 h 30,56 €/ hoidettava
6 - 12 h 50,94 € / hoidettava
12-24 h 71,31 €/ hoidettava

Osavuorokautinen perhehoito 11 €/h ( palse järjestelmässä )
Alle 6 h 42,79 €
6 - 12 h 86,59 €
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Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat kulukorvaukset perhekodissa
Pitkäaikainen perhehoito

624,23 € / kk / hoidettava

Mahdollinen korotus Perhehoidossa maksettavaa kulukorvausta voidaan
korottaa esim. erityisruokavaliosta 1,80 € / vrk
Lyhytaikainen perhehoito

23,35 € / vrk / hoidettava

Osavuorokautinen perhehoito
perhekodissa

Alle 6 h / hoitopäivä 7,11 € / hoidettava
6 -12 h / hoitopäivä 13,20 € / hoidettava

