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1

KÄYTÖSSÄ OLEVIA PERIAATTEITA
ASIAKASMAKSUISSA
1.1

Maksun perimättä jättäminen tai alentaminen (laki 11 §)

Maksun perimättä jättäminen tai alentaminen (Laki 11 §): ”Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja
terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on
alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai
henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.”
Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että:
1) muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa
tarkoitetuilla perusteilla; tai
2) maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.
Muiden kuin sosiaalihuollon palveluista määrättyjen maksujen ja terveydenhuollon maksukyvyn mukaan
määrättyjen maksujen perimättä jättämisessä tai alentamisessa sovelletaan kohtaa 1. Kuntayhtymähallituksen
päätöksellä (21.5.2019) terveydenhuollon tasamaksuihin ei Sosterissa sovelleta perimättä jättämistä tai
alentamista.
Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa laissa
(1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden. (Asiakasmaksulakimuutos 30.12.2020/1201 § 11)

Oikaisuvaatimus koskien laskua
Viranhaltijan asiakas- tai potilasmaksupäätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen saa
tehdä henkilö, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Mikäli olet tyytymätön terveyden- tai sairaanhoidon palvelusta perittävään tasasuuruiseen (ei tulojen perusteella
yksilöllisesti laskettuun) asiakasmaksuun, niin voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Laskun sisältöön liittyvissä
virheissä tulee kuitenkin olla yhteydessä suoraan hoitoyksikköön.
Vaatimus pyydetään nimeämään oikaisuvaatimukseksi ja sen tulisi sisältää seuraavat tiedot:
1. oikaisuvaatimuksen tekijän nimi
2. yhteystiedot, johon asiaa koskeva päätös voidaan lähettää
3. päätös tai lasku, johon vaaditaan oikaisua
4. mitä vaaditaan
5. millä perusteella
Oikaisuvaatimus on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista joko sähköpostilla osoitteeseen:
kirjaamo@sosteri.fi tai Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri, Kirjaamo, PL 111, 571010 Savonlinna.
Sähköpostissa ei saa olla henkilötunnusta, vaan ainoastaan laskun numero, johon oikaisuvaatimus kohdistuu.
Huomioitava, että maksupäätöksen osalta oikaisuvaatimusohjeet ovat aina päätöksen liitteenä.
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1.2

Maksukattokertymä ja vapaakortti

Asiakkaan maksamille julkisen terveydenhuollon maksuille on säädetty enimmäismäärä ns. maksukatto 692€.
Maksukaton seurantajakso on kalenterivuosi (asiakasmaksulaki 6 A §).
Maksukattokertymä näkyy laskulla.
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)
 kuntoutushoidon maksut
 suun ja hampaiden tutkimus ja hoito hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta
 suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet
 tilapäinen kotisairaanhoito ja tilapäinen kotisairaalahoito
 toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut
 terveydenhuoltolain 29 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta lääkinnällisen kuntoutuksen
laitoskuntoutusjaksosta, jota annetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisia palveluja
saavalle henkilölle.
 maksu joka on peritty muualla kuin Suomessa asuvalta henkilöltä, jolla on lainsäädännön ja kansainvälisen
sopimuksen nojalla oikeus terveyspalveluihin samoin edellytyksin kuin Suomessa asuvalla henkilöllä tai
joka kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n ja erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 §:n 1 momentin mukaan
rinnastetaan kunnan asukkaaseen. Asiakkaan tulee esittää hoito-oikeustodistus. (Asiakasmaksulaki 6 a §)
Maksukaton ulkopuolelle jäävät mm. seuraavat maksut:
 kotona annettava palvelu: kotihoito
 päivämaksu omaishoitajan vapaan ajalta
 yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut
 sairaankuljetus
 pitkäaikainen laitoshoito
 lääkärintodistusmaksut
 käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
 lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut (täyskustannusmaksut)
 sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelumaksut
 vaikeavammaisen asumispalvelut
 vaikeavammaisen kuljetuspalvelut
 työterveyshuollon maksut
 perhehoito
 muualta kuin Suomessa asuvalta perityt todellisia hoitokustannuksia vastaavat maksut
 viivästyskorko ja perintäkulut
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Maksukaton täyttymisen jälkeen perittävät maksut ovat:











Poliklinikkakäynnit
Päiväkirurgiset käynnit
Sarjahoitokäynnit
Päivä- ja yö hoito (laitoshoito)
Kuntoutushoito
Tilapäinen kotisairaanhoito
Tilapäinen kotisairaalahoito
Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
Hammastekniset kulut laskutetaan normaalin käytännön mukaan
Lyhytaikainen laitoshoito 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä

maksuton
maksuton
maksuton
maksuton
maksuton
maksuton
maksuton
maksuton
22,80 €

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
asiakaslaskutukseen. ( Lisätietoja: Asiakaslaskutus ja vapaakorttiasiat arkisin klo 9- 11 puh. 044 146 9979)
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.

1.3

Veteraanien käyntimaksut

Savonlinnan kaupunki ja Enonkosken kunta maksavat veteraaniensa terveyskeskuksen lääkärikäynnit. Itä-Savon
shp, Sosteri maksaa Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan veteraanien lääkäri- ja
sairaanhoitajakäynnit (ei sarjahoitomaksuja).

1.4

Sotainvalidit

Sotainvalideilta, joilla 10 % haitta-aste ja jotka ovat vahingoittuneet tai sairastuneet vuosien 1939 -1945 sotien
johdosta, ei peritä asiakasmaksua (sotilasvammalaki 404/1948 § 6, 6a, 6b):







kotihoidosta ja kotipalveluista ja niihin liittyvistä kotihoidon tuki- ja ateriapalveluista
asumispalveluiden hoiva- ja ateriamaksua
pitkäaikaisesta perhehoidosta (Valtiokonttorin ohjeiden perusteella korvattava)
omaishoidon tukeen kuuluvista palveluista
liikkumista tukevista palveluista, jotka on myönnetty sosiaalihuoltolain 23 §:n nojalla
sairaanhoitopalveluista
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Sotainvalideilta, joiden haitta-aste on vähintään 20 %, ei peritä asiakasmaksua edellisten lisäksi:



pitkäaikaisesta laitoshoidosta
lyhytaikaisesta kuntouttavasta laitoshoidosta

Sosteri perii korvaukset valtionkonttorilta edellä mainituista järjestämistään palveluista (Valtiokonttorin ohje
kunnille Sotainvalidit 18.12.2020 VK/48119/08.01.02/2020)

1.5

Rintamaveteraanit

Rintamaveteraaneilta ei peritä asiakasmaksua:








kotipalvelusta, kotisairaanhoidosta ja kotisairaalahoidosta
kotiin annettavista ateriapalveluista ja tukipalveluista
sosiaalihuoltolain mukaisesta liikkumista tukevasta palvelusta
omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta
sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen asumispalvelun hoivasta/huolenpidosta ja aterioista
perhehoitolain mukaisesta pitkäaikaisesta perhehoidosta
terveydenhuoltolain 24 §:n mukaisesta lääkinnällisestä kuntoutuksesta

Sosteri perii korvaukset edellä mainituista järjestämistään palveluista Valtiokonttorilta (Valtiokonttorin ohje
kunnille 18.12.2020 VK/48164/08.01.01/2020)

1.6

Palvelun keskeytyksen vaikutus maksuun

Kuntayhtymä perii jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta, pitkäaikaisesta asumispalvelusta,
pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja pitkäaikaisesta perhehoidosta
maksun, vaikka palvelu keskeytyisi tilapäisesti asiakkaasta johtuvasta syystä.
Jos palvelu kuitenkin keskeytyy yli viideksi päiväksi, maksua ei peritä viittä päivää ylittävältä ajalta.
Jos palvelu keskeytyy kunnasta tai kuntayhtymästä johtuvasta syystä tai siksi, että asiakas on laitoshoidossa,
maksua ei peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta.
Jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan. (Asiakasmaksulaki 30.12.2020 § 10 k)

1.7

Asiakaslaskutus ja maksuneuvonta

Sosterin laskujen lähetyksen, maksuneuvonnan, reskontran hoidon sekä perintätoimen hoitaa Ropo Capital, joka
myös vastaa palvelunumerossa sanomalla "Sosterin maksuneuvonta".
Laskutus tehdään kerran kuukaudessa täysiltä kuukausilta jälkeenpäin.
Laskun maksamiseen, eräpäivän siirtoihin, maksusuunnitelmiin sekä perintään liittyvät asiat:
Sosterin maksuneuvonta 094 246 1323 arkisin klo 8-20 ja lauantaisin klo 10- 15 tai Ropo Online, itsepalvelu /
chat: ropo-online.fi
Maksuneuvonta ohjaa ja antaa suoran puhelinnumeron asiakasta hoitaneeseen yksikköön tilanteessa, jossa
laskulla on asiakkaan mielestä virhe/korjattavaa. Tarkoitus on, että korjaus tietoihin tehdään yksikössä suoraan
Lifecaren tietoihin (asiakastiedot, laskutettava tuote/palvelu). Muutettu tapahtuma päivittyy
laskutusjärjestelmään automaattisesti. Asiakkaalle lähtee sen jälkeen sekä hyvityslasku että uusi korjattu lasku.
Maksukertymiin liittyvät asiat hoidetaan Monetran asiakaspalvelussa arkisin klo 9-11 040 146 9979
Palvelutalolaskutus arkisin klo 9- 11 puh. 044 417 3537
Kotihoitolaskutus arkisin klo 9- 11 puh. 044 417 3377

Hinnasto

9 / 33

16.12.2021

2

TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT
2.1

2.1.1


2.1.2


2.1.3


2.2
2.2.1

Avosairaanhoidon lääkäripalvelut
Lääkärin vastaanotto (Asetus 7 §)
Lääkärikäynti
20,90 €
- Peritään kolmelta (3) 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 tai poliklinikalle.
- Lääkärin tekemä etäpalvelu (videovälitteisesti tai puhelimitse)
20,90€
- Kerryttää maksukattoa ja käyntikertymää

Lääkärin kotikäynti (Asetus 3 §)
Lääkärin kotikäynti
- Ei kerrytä maksukattoa

19,20 €

Terveyskeskuksen iltavastaanotto (Asetus 7 §)
Terveyskeskuksen iltavastaanotto ajanvarauksella sairaalan päivystyspoliklinikalla
ma-to klo 16–21
20,90 €
- Peritään käyntimaksu (kerryttää käyntikertymää)
- Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä veteraanitunnuksen omaavilta
- Kerryttää maksukattoa

Muut palvelut
Lääkinnällinen kuntoutus

Terveydenhuoltolain 29 §:ssä tarkoitetun lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut neuvonta, kuntoutustarvetta ja
mahdollisuuksia selvättävä tutkimus sekä sopeutumisvalmennus- ja kuntoutusohjaus ovat maksuttomia
(asiakasmaksulaki 5 §).
Apuvälinepalvelut ja apuvälineiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto ovat maksuttomia paitsi silloin, kun
tarve aiheutuu työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015), maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain
(1026/1981), sotilasvammalain (404/1948), liikennevakuutuslain (279/1959), potilasvahinkolain (585/1986) tai
näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta vahingosta tai ammattitaudista.

2.2.2


Sarjassa annettava hoito perusterveydenhuollossa (Asetus 11 §)
Sarjahoitomaksu

11,60 €

Sarjahoitomaksun voi asiakasmaksuasetuksen mukaan periä:
 jatkuvasta dialyysihoidosta
 lääkinnällisestä kuntoutuksesta
 mielenterveystyössä annettu sarjahoito kuten psykoterapia on maksutonta (asiakasmaksulaki 5 §)
 alle 18-vuotiaille maksutonmaksu enintään 45 hoitokerralta/vuosi
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2.2.3









2.2.4





2.2.5


2.2.6

Yksilökohtaiset terapiakäynnit perusterveydenhuollossa (Asetus 7 §)
fysioterapia
toimintaterapia
neurologinen kuntoutus
ravitsemusterapia
jalkojenhoito/jalkaterapia
puheterapia
seksuaaliterapia
Terapeutin tekemä etäpalvelu (videovälitteisesti tai puhelimitse)
- Terapeutin suorittamat apuvälinekäynnit ovat maksuttomia
- Maksuton alle 18-vuotiaille
- Kerryttää maksukattoa.

11,60 €

Fysio- tai toimintaterapeutin kotikäynti
kotiutumiseen liittyen 1-2 kotikäyntiä maksuttomia
säännöllisen kotihoidon asiakkaalle maksuttomia
apuvälinearviokäynnit maksuttomia
Ei kerrytä maksukattoa

11,60 €

Hoitohenkilöstön kotikäynti
Ei kerrytä maksukattoa.

12,20€

Kotisairaala (Tehosa)

Kotisairaala kuuluu perusterveydenhuollon palveluihin.
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.


2.2.7






Tilapäinen tehostettu kotisairaalahoito
- Laskutetaan yksi käynti vuorokaudessa
- Kerryttää maksukattoa

12,20 € / käynti

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (Laki 3 §)
51,50€
Terveyskeskuslääkärin luona käynti
Hammashuollossa käynti
Kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottokäynti
18 vuotta täyttäneiltä
- Peruutus tehtävä viimeistään edellisenä arkipäivänä ennen kello 12.00,
ei kerrytä maksukattoa.
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2.2.8

Kohdunsisäiset ehkäisyvälineet
hankintahinta

2.2.9


2.3
















2.4
2.4.1

Kadotetut / rikotut apuvälineet
PTH ja ESH hammashoidon oikomislaitteet/proteesit

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (Asetus 9 §)
Perusmaksu käynniltä: hammaslääkäri
13,30 €
Perusmaksu käynniltä: suuhygienisti / hammashoitaja
10,30 €
Perusmaksu käynniltä: erikoishammaslääkäri
19,50 €
Tutkimus
8,50 € – 38,00 €
Radiologiset kuvaukset
8,50 € – 19,20 €
Puudutus
8,40 €
Paikkaus, eri pintojen lukumäärän mukaan
19,20 € – 55,60 €
Hammaskivenpoisto, aikaan perustuva
8,50 € – 55,60 €
Hampaanpoisto, vaikeusasteen mukaan
19,20 € – 78,00 €
Juurihoidon toimenpide/kerta, aikaan perustuva
19,20 € – 55,60 €
Kokoproteesi + hammastekniset kulut (Linnan hammas)
650,00 €
Metallirunkoinen osa proteesi + hammastekniset kulut (Linnan hammas)
1000,00 €
- Eivät kerrytä maksukattoa
- Peritään maksu 18v täyttäneiltä
- Laitoshoidossa, pitkäaikaispäätöksellä olevien asiakkaiden suun terveydenhuollon palvelut
sisältyvät hoitopäivämaksuun
Peruuttamaton ajanvarausmaksu yli 18v täyttäneiltä
51,50 €
Peruutus tehtävä viimeistään edellisenä arkipäivänä ennen kello 12.00, ei kerrytä maksukattoa.

Maksu lääkärintodistuksesta (Asetus 23 §)
Hoitoon liittymättömät maksulliset lääkärintodistukset
Todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään













hankintahinta

51,50 €

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
B-todistus etuuden hakemista varten (esim. eläkkeet, kuntoutustuki)
T-todistus (todistus terveydentilasta)
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2.4.2

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
61,80 €

2.4.3

























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
T-todistus terveydentilasta (koululaiset/opiskelijat)
F122 lääkärinlausunto ajokyvystä (koululaiset/opiskelijat)
Todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten
Lähete sairaalaan
Joukkorokotustodistus
Todistus lapsen sairaudesta
Neuvola- ja kouluterveydenhuollon todistukset
Todistus potilaan kuljetuksesta = matkatodistus
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
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2.5

Muualta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu
(Asiakasmaksulaki 6a §)

Enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta
kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu.
Maksua ei kuitenkaan peritä:
1) tartuntatautilain 44 §:ssä (Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluva rokotus), 45 §:n 1 momentissa
(valtioneuvoston päättämä yleinen vapaaehtoinen rokotus) ja 47 §:ssä (pakollinen rokotus) tarkoitetuista
rokotuksista
2) yleisvaarallisen tartuntatautilain leviämisen ehkäisemiseksi annettavasta tutkimuksesta ja
terveydenhuoltolain 50 §:ssä tarkoitetusta kiireellisestä hoidosta sekä yleisvaarallisen tartuntataudin
hoitoon määrätyistä lääkkeistä
3) raskaana olevan HIV-positiivisen henkilön tutkimuksesta, hoidosta ja hoitoon määrätyistä lääkkeistä.
Edellä mainitut 1-3 kohdat eivät koske henkilö, jonka oleskelu Suomessa on tarkoitettu tilapäiseksi tai joka saa
kustannuksiin korjausta muun lain nojalla tai vakuutuksen perusteella.

3

ERIKOISSAIRAANHOIDON MAKSUT
3.1

Poliklinikkamaksut (Asetus 8 §)

Kaikkien ammattiryhmien erikoissairaanhoidon vastaanotot ja tutkimuskäynnit ovat maksullisia, ellei
asiakasmaksulaki tai -asetus toisin määrää.


Poliklinikkamaksu
41,80 €
- alle 18v maksuton
- rintamaveteraanit sodissa 1939–1945 maksuton
- poliklinikkakäynnin korvaava etäpalvelu (videovälitteisesti tai puhelimitse)
- kerryttää maksukattoa



Poliklinikkamaksu sairaanhoitajan luona käynnistä

16,20 €



ESH-hoitajan kotikäynti
- ei kerrytä maksukattoa

12,20 €



Sarjahoitomaksu
11,60 €
Erikoissairaanhoidossa sarjahoitomaksun voi asiakasmaksuasetuksen mukaan periä:
- jatkuvasta dialyysihoidosta
- lääkinnällisestä kuntoutuksesta
- hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta ja
- muusta vastaavasta hoidosta
- Hoito toteutetaan samankaltaisena tai lähes samankaltaisena vähintään 3 kertaa, joka
muodostaa sarjan ja hoitojen väliin jäävä aika ei ylitä kahta viikkoa tai jos hoidollisista syistä
hoito toistetaan harvemmin kuin kerran kahdessa viikossa.
- Sarjahoidon määrää lääkäri, joka vastaa hoidosta.
- alle 18-vuotiaille maksuton
- maksu enintään 45 hoitokerralta/vuosi
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Käyttämättä ja peruuttamatta jäänyt ajanvaraus
51,50 €
- Peruutus tehtävä viimeistään edellisenä arkipäivänä
- Peritään yli 18-vuotiailta
- käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä varatusta avohoidon vastaanottoajasta,
sarjahoitoajasta tai kalliista kuvantamistutkimuksesta

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.
Poliklinikkamaksua ei peritä, jos potilas otetaan sairaalan osastolle hoidettavaksi poliklinikkakäynnin tai ensiavun
päivystyskäynnin seurauksena eli potilas siirtyy poliklinikalta suoritetun tutkimuksen jälkeen välittömästi samana
päivänä osastolle. Tällöin potilaalta peritään poliklinikkamaksun sijasta lyhytaikaisen laitoshoidon
hoitopäivämaksu. Mikäli siirto tapahtuu seuraavana päivänä, silloin tulopäivältä peritään poliklinikkamaksu.
Poliklinikkamaksua ei peritä psykiatrisen avohoidon poliklinikkakäynneistä.

3.2


Päiväkirurgian maksu (Asetus 8a §)

Päiväkirurgian maksu
136,90€
- Päiväkirurginen toimenpide, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa
puudutusta tai suonensisäistä annettavaa lääkitystä.
- Jos asiakas päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen otetaan hoidettavaksi sairaalan osastolle,
peritään leikkaustoimenpidepäivältä päiväkirurgian maksu ja seuraavilta päiviltä
hoitopäivämaksu.
- Kerryttää maksukattoa.
- Maksukaton ylittymisen jälkeen päiväkirurginen toimenpide on maksuton, hoitopäivämaksu
22,80€.

3.3

Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset (Asetus 8 b §)
Yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista, joihin ei liity muita
tutkimuksia tai hoitotoimenpiteitä, voidaan periä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvia
kustannuksia vastaava maksu.

3.4


Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimus- ja hoito (Asetus
9a §)

Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimus- ja hoitokäynti
41,80 €
- Kerryttää maksukattoa
- Maksukaton ylittymisen jälkeen tutkimus tai hoitokäynti on maksuton, hammastekniset kulut
laskutetaan normaalin käytännön mukaan

3.5

Ulkokuntalaisten maksukäytäntö
Kiireellinen hoito on annettava aina.
- kustannusvastuu on sairaanhoitopiirillä, johon asiakas kuuluu, laskutus jäsenkuntahinnalla
- potilas maksaa itse asiakasmaksut
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3.6


Lääkärinlausunto B 1/ B 2-sairauksista, hoidoista ja kuntoutuksesta sekä työkyvystä








Lääkärin todistus- ja lausuntopalkkiot

Sairauspäiväraha
svb2
Erityiskorvattavat lääkkeet
svb1
Kuntoutus
svb2
Osasairauspäiväraha
svb2
Työkyvyttömyyseläke/Kuntoutustuki

B-laus

Oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunto
-

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

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

24,33 €

36,50 €

Esim. testamentin tekoa, avioliittolupaa tai holhoustoimilain mukaisen päätöksentekemistä
varten.



Lääkärinlausunto C, vammais- ja hoitotukea varten



E-lääkärinlausunnot

14,19 €

21,28 €

Työtapaturmanvakuutuslain 29 §:ssä tarkoitetulle vakuutuslaitokselle potilaan tutkimuksen ja hoidon perusteella
annettavat lääkärintodistukset ja -lausunnot niiden laadusta riippuen.





Tavallinen lääkärintodistus (suppea)
Perusteellinen lääkärintodistus
Laaja lääkärintodistus

E-1
E-2
E-3

10,14 €
17,74 €
24,33 €

Lääkärintodistus A (SVA)
-

4

15,21 €
26,61 €
36,50 €
maksuton

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

LAITOSHOIDON MAKSUT
4.1






Lyhytaikainen laitoshoito (Asetus 12 §)
Lyhytaikainen osastohoito hoitopv:ltä (alle 18.v max 7vrk/v)
Lyhytaikainen osastohoito psykiatrisessa toimintayksikössä
Lyhytaikainen laitoshoito maksukaton ylittymisen jälkeen
Huom! Laskutus tehdään jokaisesta hoitopäivästä
Kuntoutushoidon maksu
- Kerryttää maksukattoa
Päivämaksu omaishoidon vapaan ajalta
- Ei kerrytä maksukattoa

49,60 € / hoitopv
22,80 € / hoitopv
22,80 € / hoitopv
17,10 € / hoitopv
11,60 € / vrk
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Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 12 §:
-

-

Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä
enintään 22,80 € hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa enintään 49,60 € hoitopäivältä.
Maksuja ei saa kuitenkaan periä terveyskeskuksessa taikka sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18vuotiaalta 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.
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).

4.2


Päivä- ja yö hoidon maksut (Asetus 13 §)

Päiväsairaanhoitomaksu, päivä- ja yö hoidon maksu

22,80 €/ 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 (yö hoito), voidaan häneltä periä 12 §:ssä säädetyn maksun sijasta enintään
22,80 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.

5

SOSIAALIPALVELUIDEN MAKSUT
5.1

Kotona annettava palvelu ja asumispalvelu (sosiaalihuoltolaki)

Kotihoito
Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 20 § kotipalvelun ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 25
§:ään sisältyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta.
Kotihoidon palvelut myönnetään asiakkaalle, joka ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti tai omaisten
turvin ja jonka toimintakyky on selvästi alentunut. Kotona asumista tukevat palvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja
terveyttä edistäviä. Palvelut voivat sisältää neuvontaa, ohjausta ja kotiin annettavia tukipalveluja, kuten ateria- ja
turvapalvelut.
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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.
Sotilasvammalain (404/1948) 2 luvun 6 §:n perustella kotihoidon palvelut sekä tukipalvelut ovat maksuttomia
sotainvalideille / sotaveteraaneille 1.11.2019 alkaen. 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 %.
Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain
(734/1992) ja lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (1201/2020)
perusteella.
Asumispalvelut
Palveluasuminen on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa säännöllisesti. Hoitoon voi
tarvittaessa sisältyä sairaanhoidollista apua. Tavoitteena on asiakkaan jäljellä olevan toimintakyvyn tukeminen ja
säilyminen niin pitkään kuin mahdollista. Palveluasuminen mahdollistaa asiakkaan asumisen ja hoidon elämän
loppuun asti. Palveluasuminen voidaan myöntää enonkoskelaiselle, savonlinnalaiselle tai
kotikuntakuntamuuttajalle, jos hän ei toimintakyvyn rajoitusten vuoksi selviydy omassa kodissaan kotihoidon
palvelujen ja tukipalvelujen turvin ja/tai läheisten tuella ja/tai muulla tavoin tuettuna. Jos asiakasta hoitaa
omainen/läheinen, niin hänen antamansa hoito otetaan huomioon kokonaisarvioinnissa.
Mikäli asiakas kuuluu erityislainsäädännön piiriin (esim. vammaispalvelut), niin asiakkaalle ei myönnetä
ympärivuorokautista pitkäaikaishoitopaikkaa ympärivuorokautisen hoidon myöntämisen perusteella. Jos iäkkään
henkilön toimintakyky muuttuu sellaisella tavalla, ettei hän enää kuulu erityislainsäädännön piiriin, niin silloin
tehdään palvelutarpeen arviointi ja sovelletaan ympärivuorokautisen hoidon myöntämisen perusteita
Palveluasumiseen hakeudutaan sen hetkisen toimintakyvyn ja tilanteen mukaan. Kotona asuvan hakijan
palvelutarpeen selvittely ja toimintakykyarviot tehdään pääsääntöisesti kotona. Jos hakija on sairaalahoidon
tarpeessa, palvelutarpeen arviointi voidaan tehdä poikkeuksellisesti kuntoutusosastoilla. Kriisipaikalla tai
lyhytaikaisjaksolla olevan, joka ei voi kotiutua, arviointi toteutetaan ko. yksikössä. Palvelun tarve arvioidaan vielä
moniammatillisessa SAS-ryhmässä, johon kuuluu geriatri, sosiaalityöntekijä, SAS-hoitaja ja sairaanhoitaja sekä
tarvittaessa muita asiakkaan hoitoon osallistuvia ammattilaisia.

5.2


Tilapäiset ja lyhytkestoiset kotiin annettavat palvelut
Arviointijakso
- Laskutetaan yksi käynti vuorokaudessa
- Ei kerrytä maksukattoa

12,20 € / käynti

Kotihoidon palvelut aloitetaan aina noin neljän viikon mittaisella arviointijaksolla uusille asiakkaalle tai asiakkaille,
jotka ovat olleet poissa palvelujen piiristä 2 kuukautta tai pidempään. Asiakaskohtaisen arvioinnin perusteella
jakso voi olla alle neljä viikkoa tai hieman pidempi. Arviointijakson edellytyksenä on asiakkaan päivittäisten
käyntien tarve. Palvelu voidaan toteuttaa perinteisinä kotikäynteinä tai videokuvallisena yhteydenottona tai niitä
yhdistellen asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

-

Tilapäinen kotihoito
12,20 € / käynti
Kertaluonteinen käynti tai vähemmän kuin 4 kertaa/kuukaudessa tapahtuva.
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- Ei kerrytä maksukattoa
Palvelua käytetään omaishoitajan tukemiseen ja palvelua myönnettäessä noudatetaan palveluiden myöntämisen
perusteita


Tilapäinen kotisairaanhoito
12,20€/käynti
- Lyhytaikainen haavanhoito (alle viikon kestävä)
- Yksittäinen lääkkeenjako
- Yksittäinen verinäytteenotto
- Kerryttää maksukattoa
Kertaluonteinen käynti, palvelua myönnettäessä noudatetaan palveluiden myöntämisen perusteita

5.3

Kotihoidon tukipalvelut

Tukipalvelujen maksuista ei ole säädetty erikseen asiakasmaksulaissa, joten kunta voi niistä periä päättämänsä
maksun. Kotona annettavan tukipalvelun maksut eivät saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

5.3.1

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. Ateriapalvelu on tulosidonnainen.
Ateria myönnetään ja kuljetetaan asiakkaalle vähintään neljä (4) kertaa/viikko.
Kotiin kuljetetusta ateriasta peritään asiakkaalta seuraavan taulukon mukainen maksu, joka sisältää
kuljetuksen. Mikäli asiakkaan tulot muuttuvat tulorajan yli, niin maksua tarkistetaan tulotarkistusten
yhteydessä. Ateriapalvelua varten tarvitaan 1 kotiavain palveluntuottajan käyttöön.
Tuloraja euroa/kk/brutto

Alle 1103 euroa
Yli 1103 euroa
Valmistus- tai jakelupaikalla tapahtuva ateriointi

Ateriamaksu

Ateriamaksu

(kylmä ateria)

(lämmin/

4,50 € / ateria
6,90 € / ateria

7,10 € / ateria
8,50 € / ateria

jäähdytetty ateria)

Ateriapalvelutarvetta arvioitaessa selvitetään onko asiakkaalla mahdollisuus käydä läheisellä valmistus- tai
jakelupaikalla ruokailemassa.




Ateria jakelupaikalla
6,50 € / ateria
Ravintopäivämaksu
18,30 € / päivä
- Ravintopäivämaksu sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan.
Menumat - ateriapalvelu
9,95 €/ateria/päivä
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5.3.2

Menumat on yksi vaihtoehtoinen palvelumuoto kotihoidon tukipalveluna nykyisten
ateriavaihtoehtojen lisäksi. Palvelu perustuu asiakkaan kotiin asennettavaan
palvelulaitteeseen, joka koostuu kolmesta osasta: pakastimesta, kiertoilmauunista ja
tietokoneyksiköstä.

Kauppapalvelu

Kauppapalvelu myönnetään säännöllisen kotihoidon asiakkaalle. Kauppapalvelu voidaan myöntää, mikäli asiakas
ei itsenäisesti eikä läheistensä tai yksityisen palvelutuottajan turvinkaan pysty huolehtimaan kauppaasioinneistaan heikentyneen toimintakyvyn tai terveydentilan vuoksi. Perusteluna saattaa olla myös asiakkaan
kotiutuminen sairaalasta ja kykenemättömyys huolehtia kauppa-asioista toipilasaikana. Tällöin palvelu
myönnetään määräaikaisena. Kauppapalvelu käsittää päivittäistavaroiden kaupasta toimittamisen asiakkaalle 1-2
kertaa /viikko. Asiakkuus edellyttää tilin avaamista kauppaan ja valtakirjan antamista palveluntuottajalle.
Kauppapalvelua varten tarvitaan 1 kotiavain palveluntuottajan käyttöön.


5.3.3

Kauppapalvelu

7,50 € / kerta

Peseytymispalvelu

Peseytymispalvelu myönnetään harkinnanvaraisesti. Palvelu voidaan myöntää, kun asunnon peseytymistiloissa
on puutteita tai asiakkaan fyysiset rajoitteet estävät pesutilojen käytön esim. kuiva kaivo, ulkosauna, portaat.


5.3.4

Peseytymispalvelu

8,00 € / kerta

Turvapalvelut

Turvapalveluna asiakkaan käyttöön myönnetään turvapuhelinlaite ja tarvittavat lisälaitteet ilman taloudellista
tarveharkintaa. Turvapuhelinhälytyksiä varten tarvitaan 2 kotiavainta toinen kotihoidon ja toinen yö partion
käyttöön. Turvapuhelin / paikantava ranneke voidaan myöntää asiakkaan kotona asumisen tukemiseksi
asiakkaalle. Laitteiden hinnan lisäksi asiakkaalta laskutetaan toteutuneet hälytyskäynnit.
Myöntämisen perusteita ovat:
- omatoimisuuden, itsenäisen arjessa toimimisen vahvistamiseksi
- ennaltaehkäiseväksi ja varhaiseksi tueksi
- jolla on kaatumisriski
- jolla on todettu terveydellinen syy, johon liittyy äkillinen avuntarve esim. sydänkohtaus
- joka kokee turvattomuutta ja sosiaalinen verkosto puuttuu
- jolla on eksymisiä
 Turvapuhelin
30,00 € / kk
 Turvapuhelimen lisälaitteet ovivahti, savuhälytin, lisäranneke
ja lääkekello
7,50 €/kk/lisälaite
 Paikantava ranneke
60,00 € / kk
 Lisämajakka paikantavaan rannekkeeseen
10,00 € / kk
Kadonnut turvalaite laskutetaan asiakkaalta. Hinta määräytyy laitetoimittajan
hinnaston ja kulujen mukaan.

5.3.5


5.3.6


Turvapuhelinhälytyskäynti
Turvapuhelin- tai muu siihen rinnastettava hälytyskäynti
- Palvelu on aina maksullinen

12,20 € / käynti

Etähoiva palvelu
Kun asiakkaalla ei ole kotihoidon käyntejä

30,00€/kk
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Edellyttää palvelutarpeen arviointia
Palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakas voi saada helppokäyttöisen vuokralaitteen käyttöönsä,
jos hän hyötyisi videokuvallisesta omaisyhteydestä
- Yhteydenotto tapahtuu suojatun, videokuvallisen internetyhteyden välityksellä
Ylimääräinen omaisyhteys omaisen käyttäessä omaa laitetta
7,50€/kk/yhteys
-



5.4

Päivätoiminta

Päivätoiminta on tarkoitettu yli 65 -vuotiaille kotona asuville ikäihmisille, joilla on lievästi heikentynyt liikuntakyky
ja vaikeuksia suoriutua päivittäisistä toimista. Asiakkaat tarvitsevat ohjausta päivittäisissä toimissa ja sosiaalista
tukea kotona asumisen mahdollistamiseksi. Asiakkaan tulee selviytyä pääasiallisesti yhden ohjaajan avustamana
ja hänen tulee kyetä toimimaan ryhmässä muiden asiakkaiden kanssa sekä osallistumaan ryhmän eri
toimintamuotoihin. Asiakkaalla voi olla muistiongelmia, mutta hänen tulee hyötyä muistin toimintaa tukevista
virikkeistä. Asiakas voi olla yksinäinen ja turvaton tai hänellä voi olla masennusta, joiden vuoksi hän hyötyy
sosiaalisesta kanssakäymisestä muiden ikäihmisten kanssa. Päivätoiminnalla voidaan tukea omaishoitajan ja
läheisen jaksamista.
Palvelun myöntäminen perustuu hakemukseen ja vaatii myönteisen päätöksen. Päätös on määräaikainen.
Päivätoiminta on tavoitteellista toimintaa ja sen sisällöstä keskustellaan asiakkaan ja omaisen tai läheisen kanssa.
Palvelu tarjotaan pääsääntöisesti yhtenä päivänä viikossa. Päivätoiminta aloitetaan kokeilujaksolla, jonka kesto on
noin kuukausi ja jonka jälkeen voidaan sopia päivätoiminnan jatkamisesta.
Asiakkaalle, jolle on myönnetty säännöllinen vuorohoito tai lyhytaikaista hoitoa, ei pääsääntöisesti myönnetä
oikeutta osallistua päivätoimintaan. Jos päivätoiminnan tarve poistuu tai asiakas ei pysty enää muusta syystä
säännöllisesti päivätoimintaan osallistumaan, päivätoiminta päättyy. Toiminta perustuu hoito- ja
palvelusuunnitelmaan, jota arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnissa käytetään apuna erilaisia toimintakyvyn
mittareita mm. MMSE, SPPB, GDS-15 ja RAI.Päivätoiminta päättyy, jos asiakkaan terveydentilassa tai
toimintakyvyssä on tapahtunut merkittävä muutos:
-

kykenemättömyys ryhmätoimintaan
kahden avustettava
häiriökäyttäytyminen
tavoitteet eivät täyty
ei sitoudu sovittuihin päivätoimintakäynteihin



Ikäihmisten päivätoiminta 6-8 h/pv
17,30 €
- Sisältää aamupalan, lounaan ja päiväkahvin.
- Kuljetuksesta omavastuu määräytyy matkan pituuden mukaisen linja-autotaksan mukaan.
- Ei kerrytä maksukattoa.



Kuntouttava päivätoiminta, Päiväpaikka Maria
- Sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin ja kuljetuksen.
- Ei kerrytä maksukattoa

5.5


26,00 €

Omaishoitajan vapaan aikainen hoito

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan asiakasmaksu (Laki 6b §)

11,60 € / vrk
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5.6

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.

Ikäihmisten perhehoito

Perhehoito on sosiaalihuoltolain mukaista avohoitoa ja sen myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin.
Perhehoidon tavoite ja toteutustavat on määritelty perhehoitolaissa.
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.
Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan
yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoitoa voidaan tarjota asiakkaalle, joka ei tarvitse sairaalahoitoa tai
muuta vaativaa ammatillista hoitoa. Asiakas selviytyy päivittäisistä toimista yhden henkilön avulla ja hän ei
tarvitse yöaikaista avustamista.
Perhehoidon muodot:
-

Pitkäaikainen perhehoito, asiakas muuttaa perhekotiin asumaan.
Lyhytaikainen perhehoito, säännönmukaisia vuorohoitojaksoja tai yksittäistä, määräaikaista hoitojaksoa
esim. toipilasaikana sairaalahoidon jälkeen ennen kotiutumista omaan kotiin.
Osavuorokautinen perhehoito, päivä- tai yö hoitoa, joka on kestoltaan alle 12 h/hoitopäivä.
Osavuorokautinen perhehoito voi olla kertaluonteista tai säännöllisesti toistuvaa.
Perhehoito hoidettavan kotona määritellään kestonsa perusteella lyhytaikaiseksi tai osavuorokautiseksi
perhehoidoksi.

Omaishoitajuus myöntämisen perusteena:
-

virallinen omaishoitajuus (kunnan/kuntayhtymän kanssa tehty omaishoidonsopimus) tai omaishoitajuus
ilman virallista sopimusta
omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien ajaksi
omaishoitajan jaksamisen tueksi
omaishoitajan äkillisesti sairastuessa

Muut syyt myöntämisen perusteena:
-

5.6.1

edellyttää pääsääntöisesti Sosterin kotihoidon asiakuutta
ikäihminen kokee turvattomuutta, ahdistuneisuutta, masennusta, yksinäisyyttä kotiin annettavista
palveluista huolimatta
ikäihminen tarvitsee toisen henkilön ohjausta, tukea tai läsnäoloa arjessa selviytymiseen kotiin
annettavien palvelujen lisäksi ja perhehoito vastaa parhaiten ikäihmisen tarpeita sekä ylläpitää ja edistää
hänen toimintakykynsä säilymistä.

Pitkäaikainen perhehoito

Pitkäaikaisesta perhehoidosta maksu määräytyy maksukyvyn mukaan ja se voi olla enintään 85 % hoidossa olevan
nettotuloista, joita ovat kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot.
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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.
Asukkaan maksuosuuden määrittelyssä huomioidaan, että asukkaalle jää säännöllisistä kuukausituloistaan omaan
käyttöön kunnan/kuntayhtymän käytännön mukainen osuus vähintään 167 euroa kuukaudessa.

5.6.2

Lyhytaikainen ja osavuorokautinen perhehoito



Lyhytaikainen perhehoito (ei kerrytä maksukattoa)

35,00 €/hoitopv

Osavuorokautinen hoito perhehoitajan kodissa (ei kerrytä maksukattoa)




alle 6 tuntia/hoitopäivä
6-12 tuntia/hoitopäivä
Omaishoidontuen lakisääteinen vapaapäivä vuorokausi

12,70 €
17,00 €
11,60 €/vrk

Osavuorokautinen hoito asiakkaan kodissa (ei kerrytä maksukattoa)



alle 12 tuntia/hoitopäivä
Omaishoitoperheen kodissa tapahtuvasta omaishoitajan
lakisääteisen vapaan aikaisesta perhehoidosta
Omaishoitoperheissä, joissa vapaat eivät riitä tai perhe
haluaa hyödyntää perhehoitoa ilman vapaiden käyttämistä
/alle 12 tunnin perhehoitajan käyntikerta



5.7
5.7.1

12,00 €
11,60 € / vrk
12,00 €

Tilapäinen ja lyhytaikainen asumispalvelu
Palvelutalon lyhytaikainen hoitopäivä

Palvelutalo yksiköissä lyhytaikaista hoitoa annetaan noudattaen lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua.



5.7.2


Palvelutalon lyhytaikainen hoitopäivämaksu, (kerryttää maksukattoa).
Maksukaton täyttymisen jälkeen hoitopäivämaksu

49,60 €
22,80 €

Päivä- ja/tai yöhoidon maksut palveluasumisessa
Päivä- ja/tai yöhoidon maksu (ei kerrytä maksukattoa)

22,80 €
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5.8

Jatkuva ja säännöllinen kotona annettava palvelu ja
sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikainen asumispalvelu

Pitkäaikaisen asumispalvelun maksu peritään silloin, jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai
jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta.
Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun maksu peritään silloin, jos asiakas saa
kotisairaanhoidon/kotisairaalahoidon/kotipalvelun/kotihoidon palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi
palvelun sen alkamisesta lukien arvioidaan kestävän vähintään kaksi kuukautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti
kestänyt vähintään kaksi kuukautta.
Em. palvelujen kuukausimaksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen keskimääräisten palvelutuntien määrän,
asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksua määrättäessä asiakkaan maksua tarvittaessa
alennetaan siten, että hänelle jää käyttövaraa vähintään 167,00 €/kk. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia.
Asiakas maksaa vuokran erikseen vuokrasopimuksen perusteella vuokranantajalle ja voi lisäksi ostaa tukipalveluja
kuten ateriapalveluja.
Tuetusta asumisesta voidaan periä maksu samoin perustein, mikäli palveluun kuuluu jatkuvasti ja säännöllisesti
annettavaa kotipalvelua taikka muuta hoivaa ja huolenpitoa. Tuettuun asumiseen sisältyvästä tuesta ja
ohjauksesta ei peritä maksua. (Asiakasmaksulaki 1201/2020 § 10 e)
Palveluasumisessa palvelutunteja toteutuu 38 h/kk tai enemmän. Asiakasmaksun määrityksessä
maksuprosenttina käytetään taulukon (5.8.1) mukaista maksuprosenttia (35%). Palveluasumisen ateriamaksu on
445,00 e/kk, sisältäen kaikki palveluun kuuluvat ateriat. Palveluasumisen tukimaksu on 25,00 e/kk. Tukimaksu
sisältää tukipalveluina järjestettäviä ja/tai asumispalveluun liittyviä vaatehuolto-, peseytymis-, ja siivouspalveluita
sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita sekä muita vastaavia asumista tukevia
palveluita.
Niille palveluasumisen asiakkaille, jotka maksavat ateriansa itse, vähennetään kiinteä ateriamaksuvähennys
asiakasmaksulaskelmassa.
Palvelutuntien määrään sisältyvät kotihoidon asiakkaalle välittömänä asiakastyönä suunnitellut palvelutunnit
toteutettuna sekä perinteisenä kotikäyntinä että etäpalveluna joko kuvapuhelun tai puhelimen avulla.
Etäpalvelu sisältää helppokäyttöisen vuokralaitteen ja yhden omaisyhteyden. Lisä omaisyhteydet ovat maksullisia.
Yhteydenotto tapahtuu suojatun, videokuvallisen internetyhteyden välityksellä.
Asiakkaille, jotka ovat koneellisen annosjakelun piirissä, lisätään palvelutunteja käytössä olevien lääkkeiden
mukaan seuraavasti:
LÄÄKKEITÄ ANNOSJAKELUSSA

TUNTIA KUUKAUDESSA

Enintään 5

0,5

6-10

1

11- 15

1,5

Yli 15

2
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5.8.1

Säännöllisen ja jatkuvan kotona annettavan palvelun tuntihinta

50,00 €/h

Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun ja pitkäaikaisen asumispalvelun
kuukausimaksutaulukko

Asiakkaan kuukausimaksu on enintään alla olevan maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä
bruttokuukausituloista.
Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä.
Henkilö
määrä 1

Henkilö
määrä 2

Henkilö
määrä 3

Henkilö
määrä 4

Henkilö
määrä 5

Henkilö
määrä 6

Bruttotuloista
vähennettävä osuus
(tuloraja)

598 €

1103 €

1731 €

2140 €

2591 €

2976 €

Palvelutunnit / kk
4 tuntia tai vähemmän
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 tai enemmän

%-osuus
8
10
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24,5
25
25.5
26
26,5
27
27,5
28
28,5
29
29,5
30
30,5
31
31,5
32
32,5
33
33,5
34
34,5
35

%-osuus
7
8,75
10,5
12,25
14
14,75
15,5
16,25
17
17,75
18,5
19,25
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

%-osuus
6
7.5
9
10,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

%-osuus
6
7,5
9
10,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

%-osuus
6
7,5
9
10,5
12
12,5
13
13,5
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

%-osuus
6
7,5
9
10,5
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä käytetään maksuprosenttia, joka vastaa
palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteina siten, että osittaiset
palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin.
Palvelutunneista säädetyt euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi työntekijän eläkelain 98§:ssä tarkoitetun
työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti.

5.8.2

Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun ja pitkäaikaisen asumispalvelun
asiakasmaksuissa huomioitavat tulot



jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot
tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä
laskennallinen metsätulo (tarkemmin asiakasmaksulaki 10 i §)
opintojen johdosta saadut apurahat tai tunnustuspalkinto otetaan tulona huomioon siltä osin kuin se
säädetään veronalaiseksi tuloksi
lasten kotihoidon tuki
opintoraha ja aikuiskoulutustuki
eläkettä saavan hoitotuki (siihen sisältyvää veteraanilisää ei huomioida tulona)
elatusapu ja elatustuki








Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kk
keskimääräinen kuukausitulo.
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia (lukuun ottamatta
elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea).
Näitä tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja tuloja ovat esimerkiksi:








5.8.3






lapsilisä
vammaistuki
kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
asumistuki (tämä huomioidaan kuitenkin vuokran vähennyksenä pitkäaikaisen asumispalvelun asiakkaalla
perustuen asiakasmaksulakiin § 10 d)
sotilasavustus ja asevelvollisen päiväraha
toimeentulotuki
veteraanien etuuksia (ml. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä)

Tuloista tehtävät vähennykset jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annettavassa
palvelussa ja pitkäaikaisessa asumispalvelussa
asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat
muut vastaavat kustannukset
elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt
yhteistaloudessa välittömästi ennen asumispalvelun alkamista
avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu hyvitys
kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen on
suoritettava rahana
edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään em. perusmaksun
suuruisena)
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Kun asiakas on siirtymässä pitkäaikaiseen asumispalveluun, huomioidaan entisen asunnon todellisia
kustannuksia enintään seuraavasti:






5.9

omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden kuukauden ajalta
(huomioidaan asiakkaan osuus esimerkiksi kiinteistövero ja kohtuulliset lämmityskulut, asunto-osakkeen
hoitovastike, pakollinen kotivakuutus)
vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut
asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen
irtisanomisajalta (muina välttämättöminä kustannuksina huomioidaan esimerkiksi pakollinen
kotivakuutus)
asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tarkoitettu käyttövastike
ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta (muina
välttämättöminä kustannuksina huomioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus)

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen
perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksut

Maksu määräytyy tämän kappaleen mukaan, jos palvelu on järjestetty sosiaalihuoltolain tai terveydenhuoltolain
nojalla.

5.9.1

Palvelun pitkäaikaisuus

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen, pitkäaikainen perhehoito, pitkäaikainen laitoshoito on kyseessä silloin,
jos tehostetun palveluasumisen, perhehoidon, laitoshoidon/-palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän
tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta.
Tehostettu palveluasuminen
Tehostetun palveluasumisen ympärivuorokautinen hoito on tarkoitettu monisairaille, paljon apua tarvitseville
henkilöille sekä henkilöille, joiden päätöksentekokyky on alentunut, eivätkä he sairautensa vuoksi voi enää asua
turvallisesti kotona. Asiakkaalla on jatkuva ympärivuorokautinen palvelujen tarve. Asiakkaan hoitoa ei pystytä
toteuttamaan kotiin annettavien palvelujen eikä tavallisen tai tuetun palveluasumisen keinoin. Asiakas voi tarvita
yhden tai useamman hoitajan apua päivittäisissä toimissa. Asukkaat voivat elää asumisyksikössä elämänsä
loppuun saakka, sisältäen saattohoidon.

5.9.2

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen
laitoshoidon maksut

Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa
olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksu on enintään 85 prosenttia asiakkaan
nettokuukausituloista, joista on tehty kohdassa 5.2.2 mainitut vähennykset
Jos asiakas on välittömästi ennen em. palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja
hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen
kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista
nettokuukausituloista, joista on tehty kohdassa 5.2.2 mainitut vähennykset.
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Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa
perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu on enintään 85 prosenttia asiakkaan
nettokuukausituloista.
Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja
pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 167 euroa kuukaudessa ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalle
vähintään 112 euroa kuukaudessa.
Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon palvelua käyttäneiden
henkilöiden tulot siten kuin asiakasmaksulaissa tai – asetuksessa tarkemmin säädetään.

5.9.3

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen
laitoshoidon asiakasmaksuissa huomioitavat tulot



jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut ansio- ja pääomatulot ennakonpidätyksen ja ennakonkannon
jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä sekä verosta vapaat tulot
 jos maksu määräytyy asiakkaan ja tämän puolison yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella,
kuukausitulona otetaan lisäksi huomioon puolison vastaavat tulot
 laskennallinen metsätulo (asiakasmaksulaki 10 i §)
 vammaistuki (alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen)
 jatkuvat tai vuosittain toistuvasti opintojen johdosta saadut apurahat tai tunnustuspalkinto otetaan
tulona huomioon siltä osin kuin ovat veronalaista tuloa
 opintoraha ja aikuiskoulutustuki
 lasten kotihoidon tuki
 eläkettä saavan hoitotuki (siihen sisältyvää veteraanilisää ei huomioida tulona)
Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kk
keskimääräinen kuukausitulo.
Tulona ei oteta huomioon



lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua
tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia (lukuun ottamatta vammaistukea ja
eläkettä saavan hoitotukea)
Näitä tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja tuloja ovat esimerkiksi:







lapsilisä
kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
asumistuki (tämä huomioidaan kuitenkin vuokran vähennyksenä perustuen asiakasmaksulakiin § 10 d)
sotilasavustus ja asevelvollisen päiväraha
toimeentulotuki
veteraanien etuuksia (ml. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä)
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5.9.4

Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa,
pitkäaikaisessa perhehoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa



asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat
muut vastaavat kustannukset
 elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt
yhteistaloudessa välittömästi ennen asumispalvelun alkamista
 avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu hyvitys
 kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen on
suoritettava rahana
 edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään em. perusmaksun
suuruisena)
Lisäksi asiakkaan kuukausituloista vähennetään todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen tehostettuun
palveluasumiseen, pitkäaikaiseen perhehoitoon ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon siirtymistä enintään:


omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden kuukauden ajalta
(huomioidaan asiakkaan osuus esimerkiksi kiinteistövero ja kohtuulliset lämmityskulut, asunto-osakkeen
hoitovastike, pakollinen kotivakuutus)
 vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut
asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen
irtisanomisajalta (muina välttämättöminä kustannuksina huomioidaan esimerkiksi pakollinen
kotivakuutus)
 asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tarkoitettu käyttövastike
ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta (muina
välttämättöminä kustannuksina huomioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus)
Tuloista tehtävät erityiset vähennykset maksun perusteena olevista tuloista pitkäaikaisessa tehostetussa
palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa:


kohtuulliset asumismenot, joita pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta tai asumisesta
ammatillisessa perhehoitokodissa aiheutuu (vähennettynä asumistuella)
 terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja
perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu saamaan korvausta sairausvakuutuslain nojalla.
Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa antaman selvityksen perusteella
maksun määräämisen perusteena olevista tuloista asiakkaalle aiheutuvien lääkekustannusten mukaan,
kuitenkin enintään sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun suuruisena.
 muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja
perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin
lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle
tarpeellisiksi.
Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa
laitoshoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita sosiaalihuollon avohoidon palvelumaksuja,
kuten kotihoidon tai päivätoiminnan maksua.

Hinnasto

29 / 33

16.12.2021

5.9.5

Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen ateriamaksu

Vuonna 2022 palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivän hintaan sisältyvä ateriamaksu on
korkeintaan 18,30 €/vuorokausi. Ateriamaksu sisältää: Aamupala 3,00 €, lounas 6,10€, välipala 1,20€, päivällinen
6,10 € ja iltapala 1,90€.

5.10

Vammaispalvelut

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

5.10.1

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.
Asumispalveluja voidaan järjestää sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta
annetun lain nojalla. Asiakasmaksun määräytymiseen vaikuttaa se, minkä lain nojalla asumispalvelu on järjestetty.

5.10.2

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)





5.10.3

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

16,00 €
10,50 €
23,70 €
18,60 €

Päivä- ja työtoiminnan asiakasmaksut (vammaispalvelut)

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

5.10.4

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut (vammaispalvelut)

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään maksuna enintään 49,60 euroa hoitopäivältä.
Erityishuollossa lyhytaikaisen, kuntouttavan laitoshoidon maksu on 17,10 euroa hoitopäivältä.
Laitoshoidon maksut ovat asiakasmaksulain maksukaton piirissä. Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta
laitoshoidosta peritään enintään 22,80 euroa hoitopäivältä. Erityishuollossa maksukaton ylittymisen jälkeen
lyhytaikainen, kuntouttava laitoshoito on maksutonta.
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5.10.5

Asiakasmaksut vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa

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

5.11

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Suurin osa mielenterveys- ja päihdepalveluista on maksuttomia viranomaisen järjestettäviä ohjaus- ja
neuvontapalveluita. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu.

5.11.1

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut (mielenterveys- ja päihdepalvelut)

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään maksuna enintään 49,60 euroa hoitopäivältä. Laitoshoidon maksut ovat
asiakasmaksulain maksukaton piirissä. Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään
enintään 22,80 euroa hoitopäivältä.
Psykiatrisessa laitoshoidossa asiakasmaksu on enintään 22,80 euroa hoitopäivältä. Eräissä poikkeustapauksissa
maksua ei peritä.

5.11.2

Pitkäaikaisen palveluasumisen maksut (mielenterveys- ja päihdepalvelut)

Asumispalveluja järjestetään mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21§ mukaan.
Tuetussa asumisessa ja palveluasumisessa sovelletaan kohdan 5.8. maksumääräysperusteita. Maksu perustuu
yhdessä asiakkaan kanssa laadittavaan asiakassuunnitelmaan. Kuukausimaksu määräytyy palvelupäätökseen
kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksu saa olla enintään
maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Palveluasumisessa asiakkaan käyttöön
jätettävä vähimmäiskäyttövara on 167 e/kk.
Tehostetussa palveluasumisessa sovelletaan kohdan 5.9. maksumääräysperusteita pl. kohta 5.9.5.
Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu sisältää täysihoitoateriat.

5.11.3

Kotikuntoutuksen maksu (mielenterveys- ja päihdepalvelut)

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden määräaikainen kotikuntoutus on sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaille
maksutonta.

5.12

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Suurin osa perhepalveluista on perheille maksuttomia lakisääteisiä palveluita.
Asiakasmaksuja voidaan periä lastensuojelulain mukaisen perhehoidon, laitoshoidon ja asumispalvelun
korvaukseksi.
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.
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5.12.1

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset sekä käynnistämiskorvaus

Perhehoitolain (263/2015) 16 §:n mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2022 alkaen 847,24 euroa
henkilöä kohti kalenterikuukaudessa. Jos hoitopalkkio on sovittu toimeksiantosopimuksessa vähimmäismäärää
suuremmaksi tai pienemmäksi, korotetaan hoitopalkkiota indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2022 alkaen 2,46 %
Perhehoitolain 17 §:n mukaisen kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2022 lukien 437,44 euroa kuukaudessa
henkilöä kohti kuukaudessa. Myös muita kuin vähimmäismääräisiä kulukorvauksia tulee tarkistaa 3,13 %.
Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2022 alkaen 3106,53 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.
Perhehoitolain mukaisia toimeksiantosopimuksella sovittavia hoitopalkkioita käytetään lastensuojelun,
kehitysvammaisten ja ikäihmisten perhehoidossa.

5.12.2

Lastensuojelun perhehoidon hoitopalkkiot, kulukorvaukset ja käynnistämiskorvaus

Hoitopalkkiot
1. Perushoitopalkkio
-

847,25€/kk tai 28,25 €/vrk
558,61€/kk alle 18-vuotias lapsi, asuu toisella paikkakunnalla, viikonloput sijaisperheessä
474,88€/kk yli 18-vuotias, vain viikonloput sijaisperheessä

2. Korotettu hoitopalkkio
-

1128,53 €, lapsen hoito erityisen haasteellista
perhehoitajan ansiotyöstä poissaolon aikainen perhehoito
1736,19 € ensimmäisen lapsen osalta / 1302,14 € seuraavien lasten osalta.

3. Lyhytaikainen sijaisperhehoito
- 84,72 €/ vrk/lapsi ja kulukorvaus 21,56 € /vrk/lapsi
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
17 - 21 -vuotias
Viikonloput/lomat kotona
yli kuukauden poissaolo sairaalassa ym.

Käynnistämiskorvaus

enimmäismäärä

562,12€/kk tai 18,75€/vrk
623,93€/kk tai 20,82€/vrk
232,08/kk
213,42€/kk
3106,53€
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5.12.3


Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot perhehoitajan kodissa
Pitkäaikainen perhehoito

- asiakkaalla Kelan perushoitotuki
1079,11€/kk/hoidettava
- asiakkaalla Kelan korotettu hoitotuki
1294,94€/kk/hoidettava
Erityistilanteissa hoidosta maksettavaa hoitopalkkiota voidaan korottaa maksimi 50 %



Lyhytaikainen perhehoito
Toisen perheen sijaistaminen perhekodissa



Alle 6h
- 6 - 12h
- Yli 12h
Osavuorokautinen perhehoito
-

5.12.4

Alle 6h
6 - 12h

75,55€/vrk / hoidettava
32,38 €/ hoidettava
53,96€/ hoidettava
75,55€/ hoidettava
32,38€/ hoidettava
53,96€/ hoidettava

Ikäihmisten kodissa tapahtuva perhehoito / kiertävä perhehoitaja




Lyhytaikainen perhehoito
Toisen perhehoitajan sijaistaminen perhekodissa

134,90€/ vrk tai yöhoito
32,38€/ hoidettava
53,96€/ hoidettava
75,55 €/ hoidettava



- Alle 6h
- 6 - 12h
- 12 - 24h
Osavuorokautinen perhehoito
-

Alle 6h
6 - 12h

45,34€/ hoidettava
91,74€/ hoidettava

Perhehoidon aloituskäynnistä ikäihmisen kodissa maksetaan kiertävälle perhehoitajalle alle 6h
osavuorokautinen korvaus sekä kilometrikorvaus.

-

5.13.5


Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat kulukorvaukset perhekodissa
Pitkäaikainen perhehoito
-

650,03kk /hoidettava

Mahdollinen korotus perhehoidossa maksettavaa kulukorvausta voidaan korottaa esim.
erityisruokavaliosta 1,81€/vrk.




Lyhytaikainen perhehoito
Osavuorokautinen perhehoito perhekodissa

24,32€/vrk /hoidettava



- Alle 6h/hoitopäivä
- 6 - 12h/hoitopäivä
Käynnistämiskorvaus enimmäismäärä

7,41€/hoidettava
13,75€/ hoidettava
3106,53€

Hinnasto
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5.12.6

Vammaisten henkilöiden perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot, kulukorvaukset ja
käynnistämiskorvaus

Vammaisten henkilöiden perhehoidossa noudatetaan Vaalijalan kuntayhtymän maksamia hoitopalkkioiden,
kulukorvausten ja käynnistämiskorvauksen määräytymisperusteita ja euromääriä.
Asiakkaita on sekä Sosterin että Vaalijalan kuntayhtymän järjestämässä perhehoidossa.

