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YLEISET PERIAATTEET
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetussa laissa (734/1992) ja asetuksessa (912/1992), sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun lain muuttamisesta 30.12.2020 (1201/2020) tehtyjen muutosten perusteella sekä sosiaali- ja
terveysministeriön ilmoituksella 11.11.2021 eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista.
Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjiltä, jos niiden
maksuttomuudesta ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa.

TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT
Maksuttomat terveyspalvelut
-

terveysneuvonta ja ohjaus

-

äitiys- ja lastenneuvolakäynnit

-

hoitajien vastaanottokäynnit perusterveydenhuollossa

-

mielenterveystyö avosairaanhoidon palveluissa

-

laboratorio- ja röntgentutkimukset

-

muut asiakasmaksulain 5 §:ssä luetellut maksuttomat palvelut (Asiakasmaksulaki 734/1992)

Yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja röntgentutkimuksista voidaan periä enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu.

Asiakkaalle maksuttomia ovat mm. tartuntatautilain mukaiset:
Rokotukset, jotka kuuluvat kansalliseen rokotusohjelmaan, valtioneuvoston päättämät yleiset
vapaaehtoiset rokotukset sekä valtioneuvoston asetuksella säädetyt rokotukset

Yleisvaarallisessa tartuntataudissa (kuten covid-19):
1. tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet
2. altistuneeksi todetun tai perustellusti altistuneeksi epäillyn karanteeni
3. sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn eristäminen
Valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet sekä HIV-infektion, sankkerin,
tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus ja hoito sekä hoitoon ja (käytännössä
HIV:n) ehkäisyyn määrätyt lääkkeet.
Tietyt julkisessa terveydenhuollossa annettavat palvelut ovat maksuttomia kaikille, myös
kotikunnattomille henkilöille. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi yleisvaarallisen tartuntataudin
leviämisen ehkäisemiseksi annettava tutkimus ja kiireellinen hoito ja lääkkeet sekä tartuntatautilain
mukaiset rokotukset. Maksuja ei myöskään saa periä raskaana olevan HIV-positiivisen henkilön
tutkimuksesta, hoidosta tai hoitoon määrätyistä lääkkeistä.
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Maksulliset terveyspalvelut
Maksu käyttämättömästä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta

51,50 €

Koskee ennalta varattuja terveydenhuollon vastaanottoaikoja sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon lyhytaikaisia hoito- ja asumispalvelupaikkoja, mm.
terveyskeskuslääkärin, hoitajan tai terapioiden vastaanottoaika, hammashuollon aika,
erikoissairaanhoidon avohoidon tai kuvantamistutkimuksen kuten röntgen-, ultraäänitai magneettikuvauksen aika.
Ei peritä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.
Ei peritä alle 18 -vuotiailta.
Maksu ei kerrytä maksukattoa.
Terveyskeskusmaksu / lääkärin vastaanotto, etävastaanotto

20,90 €

Maksu peritään enintään kolme (3) kertaa / kalenterivuosi.
Maksua ei peritä alle 18 -vuotiailta, sotaveteraaneilta eikä sotainvalideilta.
Kiireellisen sairaanhoidon osalta ulkomaalaisia koskevat samat määräykset kuin
suomalaisia. Muuta kuin kiireellistä hoitoa ulkomaalaiselle tai ulkomailla asuvalle
suomalaiselle annetaan vain erillisen sopimuksen perusteella ja tällöin pääsääntöisesti
peritään todellisten kustannusten suuruinen korvaus, ellei kansainvälisistä sopimuksista
muuta johdu.
Maksu kerryttää maksukattoa.
Terveyskeskuksen päivystyskäynti

28,70 €

Päivystyksen käyntimaksu peritään lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä.
Terveyskeskuksen käyntimaksua ei tällöin peritä.
Maksu peritään jokaiselta päivystyskäynniltä.
Ei peritä alle 18 -vuotiailta eikä sotaveteraaneilta.
Maksu kerryttää maksukattoa.
Sarjassa annettava hoito, yksilöhoito

11,60 €

Terveydenhuollon ammattihenkilön antama lääkinnällinen kuntoutus (fysioterapia,
toimintaterapia, puheterapia tai muu näihin rinnastettava toimintakykyä parantava ja
ylläpitävä hoito, myös etäyhteyksin), ravitsemusterapia, neuropsykologinen kuntoutus,
suonensisäiset hoidot poliklinikalla, haavanhoito ja jalkahoitaja.
Maksun voi periä enintään 45 käynnistä kalenterivuodessa.
Terveyskeskuksessa annettu hyposensibilisaatiohoito, puhe- ja äänihäiriöhoito, säde- ja
sytostaattihoito ovat maksuttomia.
Alle 18-vuotiaan sarjahoito on aina maksutonta.
Maksut kerryttävät maksukattoa.
Lääkärintodistus
Todistus keuhkojen röntgenkuvauksen suorittamisesta (tubitodistus) tai
mantoux -testistä ulkomaille lähteviltä

51,50 €
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Rokotustodistukset (keltakuume, kansainvälinen rokotuskortti)

51,50 €

B- lausunto
- Maksua ei peritä lääkkeiden erityiskorvattavuuden, sairauspäivärahan ja
kuntoutuksen hakemiseen liittyvistä todistuksista

51,50 €

- Ajokorttitodistus
C- ja E-lausunnot sekä muut vastaavan laajuiset lausunnot sekä erilaiset
vakuutusyhtiötä varten laadittavat lausunnot, vapaa-ajan harrastusta varten
laadittavat lausunnot, esim. aselupatodistus

61,80 €

51,50 €

T-todistus
- todistus invalidipysäköintiä varten

51,50 €

Hoitoon liittyvät todistukset ja lausunnot ovat maksuttomia.
Maksut eivät kerrytä maksukattoa.
Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu

49,60 €

Kalenterivuorokaudelta peritään vain yksi hoitopäivämaksu. Päiviltä, jolloin palvelun
käyttäjä ei saa hoitoa ja ylläpitoa, ei peritä hoitopäivämaksua.
Alle 18 -vuotiailta ei maksua peritä siltä osin, kun hoitopäiviä on kalenterivuodessa
kertynyt yli seitsemän.
Maksu kerryttää maksukattoa.
Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta perittävä
hoitopäivämaksu

22,80 €

Peritään yli 18 -vuotiailta.
Alle 18 -vuotiailta peritään hoitopäivämaksu seitsemältä hoitopäivältä
kalenterivuodessa.
Päivä- ja yöhoidon hoitopäivämaksu laitoshoidossa

22,80 €

Alle 18 -vuotiailta ei peritä maksua sen jälkeen, kun hoitopäiviä terveyskeskuksessa tai
sairaalassa on kalenterivuonna kertynyt yli seitsemän.
Maksu kerryttää maksukattoa.
Kuntoutushoidon hoitopäivämaksu laitoshoidossa
Maksu koskee vain lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetussa asetuksessa tarkoitettua
vammaista henkilöä ja kehitysvammaisten erityishuoltona annettua kuntoutushoitoa.
Muilta peritään lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu.
Alle 18 -vuotiaan vammaisen henkilön kuntouttavasta hoidosta ei peritä maksua siltä
osin, kun hoitopäiviä on yli seitsemän kalenterivuodessa.
Maksu kerryttää maksukattoa.
Pitkäaikainen laitoshoito maksukyvyn mukaan enintään 85 % nettotuloista

17,10 €

6

Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa 112,00 €. Jos laitoshoidossa
olevan puolison tulot ovat suuremmat, hoitomaksu on 42,5 % puolisoiden
yhteenlasketuista nettotuloista kuukaudessa.
Kotihoidon tilapäisen kotikäynnin maksu
Lääkärin ja hammaslääkärin kotikäynti

19,20 €

Muun henkilön kotikäynti

12,20 €

Maksu ei kerrytä maksukattoa.
Fysioterapian allasmaksu
Ohjatut allasryhmät:
kevätkausi (tammi-toukokuu)
syyskausi (syyskuu-joulukuu)
Omatoimiryhmämaksut:
- 1kk
- 3 kk
- 6 kk
- omatoimiryhmämaksut eivät kerrytä maksukattoa.
-mahdollisuus käydä altaalla jumppaamassa 1-2 krt/vk - sama hinta
-kesäsulkuviikot (kesä-elokuu) hyvitetään ajallisesti jatkamalla korttia eteenpäin
Erikoislääkärin vastaanotto / tutkimus

50,00 €
40,00 €
30,00 €
50,00 €
70,00 €

41,80 €

Tähystystutkimukset, mammografia
Maksu kerryttää maksukattoa.
Laboratoriotutkimusmaksut
Yksityislääkärin lähetteellä asiakas maksaa tutkimukset suoraan ISLAB:lle.
Röntgentutkimusmaksu
Yksityislääkärin lähetteellä / myydyt tutkimukset

kuvaus 35 € /
kohde +
toimistokulut
10,00 €

TYÖTERVEYSHUOLLON MAKSUT (peritään työnantajalta)
Maksu käyttämättömästä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta
Työterveyslääkärin vastaanotto
Maksu peritään työntekijältä
-

aamupäivän vastaanottoaika on peruttava edellisenä päivänä klo 11:00 mennessä.
iltapäivän aika on peruttava saman aamupäivän aikana klo 11:00 mennessä.

51,50 €
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Lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto
 Korvausluokka 1
A. Työpaikkaan ja työyhteisöön kohdistuva toiminta
Työpaikkaselvitykset ja –käynnit, suunnittelu, toteuttaminen, seuranta- ja arviointi.
Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhaisen tuen toimintakäytäntöjen sopiminen ja toteuttaminen yhteistyössä
työpaikan kanssa.
Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus, mm. työterveysneuvottelut, ryhmän ohjaus ja neuvonta.
Työsuojelutoimikunnan kokouksiin osallistuminen.
Laskutus jokaiselta alkavalta ½ tunnilta matkaan ja raportointiin käytetty aika mukaan lukien.
Matkakustannukset voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Työterveyslääkäri
Työterveyshoitaja
Työfysioterapeutti
Ravitsemusterapeutti
Työterveyspsykologi / 60 min.

Sisäinen/ulkoinen
myynti
80,00 € /95 €
45,00 € /54 €
54,00 € /65 €
30,00 € /36 €
200,00 €/ 200 €

B. Yksilöön / työntekijään kohdistuva toiminta
Terveystarkastukset ja niiden seurantakäynnit.
Terveydentilan, työ- ja toimintakyvyn selvittäminen.
Ennaltaehkäisevä ohjaus ja neuvonta.
Varhaisen tuen antaminen.
Vajaakuntoisen työntekijän terveydentilan ja työssä selviytymisen seuranta.
Kuntoutuksen tarpeen arviointi, ohjaus, neuvonta ja seuranta.
Työterveyslääkäri
Terveystarkastus / 30 min, jatko- ja seurantakäynnit
Työkykyarvio / laaja terveystarkastus / 60 min.
Puhelin- ja/tai hoitokonsultaatio
Lääkärin lausunnot ja todistukset:
- B-lausunto
- Ajokorttilausunto
Työterveyshoitaja
Perusterveystarkastus / 1 h 30 min.
(sisältö: työterveyshoitajan haastattelu, verenpaine ja pulssi, näön, kuulon, pituuden
ja painon seuranta, työkykyindeksi, aikuistyypin diabetesriskikysely, alkoholin
käyttökysely sekä työssä jaksamisen kartoituskysely)
Terveystarkastuksen jatko-/seurantakäynnit
Työterveyshoitajan terveystapaaminen (rokotus- ym. lyhyt käynti)
Puhelinkonsultaatio alkava 5 min.
Asiantuntijapalvelut
Työfysioterapeutin terveystarkastus
Työfysioterapeutin yksilöön kohdistuva ohjaus-/
neuvontakäynti / alkava ½ tuntia
Käynti ravitsemusterapeutin vastaanotolla

Sisäinen/ulkoinen
myynti
80,00 € /95 €
160,00 € /190 €
40,00 € /48 €
51,50 €
61,80 €
135,00 € /162 €

45,00 € /54 €
30,00 € /35 €
12,00 € /15€
108,00 € /130 € h
54,00 € /65 €
60,00 € /72 € h
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Käynti työterveyspsykologin vastaanotolla
Maatalouden asiantuntijan palvelut ostopalveluina. Veloitetaan palvelun tarjoajan
hinta toimintakuluineen.

126,00 € /126 € h

Sairaanhoitopalvelut
 Korvausluokka 2
Vastaanotot:
Työterveyslääkäri / 30 min.
Työterveyshoitaja (15 min)
Työfysioterapeutti (30 min)
Työterveyspsykologi (60 min)
Hoito- ja puhelinkonsultaatiot: työterveyslääkäri

Sisäinen/ulkoinen
myynti
80,00 € /95 €
30,00 € /35 €
54,00 € /65 €
126,00 € /126 €
40,00 € /48 €

Röntgen- ja laboratoriotutkimukset
Terveystarkastuksiin ja sairaanhoitokäynteihin liittyvät toimintasuunnitelman mukaiset laboratorio- ja
röntgentutkimuksien hinnat veloitetaan erillisten voimassa olevien hinnastojen mukaisesti.
Natiiviröntgenkuvaus
Röntgenlääkärin lausunto
Ultraäänitutkimus
Ultraääniohjattu toimenpide

35,00 €
13,00 €
103,00 €
118,00 €

Muu toiminta
Ensiapukoulutus: Koulutuksen järjestäjän perimä hinta.
Muut kustannukset
Työterveyshuolto perii toiminnastaan vuosimaksua, 40,00 €/ henkilö, joka kattaa työterveyshuollon
toiminnasta aiheutuneita muita kustannuksia esim.
•
•
•
•
•

työterveyshuollon toimintasuunnitelmien laatiminen ja päivitys vuosittain
työterveyshuollon toimintakertomustietojen tuottaminen ja ohjaus korvausten hakemiseen KELA:lta,
postitus työnantajille
yrittäjien ja muiden omaa työtä tekevien korvausten hakeminen KELA:lta
ajanvaraustoiminta, toimistopalvelut ja -kulut
työterveyshenkilöstön osallistuminen maatalousyrittäjien työterveyshuollon yhteistyöryhmän
kokouksiin

Vuosimaksu peritään kaikilta sopimuksen tehneiltä yrittäjiltä / yrityksiltä niinä vuosina, jolloin yrittäjän /
yrityksen työterveyshuoltoon on sisältynyt työterveyshuollon ammattihenkilön toimintaa.
Vuosimaksu peritään työnantajilta työntekijöiden lukumäärän mukaan.
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SUUN TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT
Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
Asiakasmaksujen määräytyminen
Terveydenhuollon asiakasmaksuista on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa
laissa (734/1992) ja asetuksessa (912/1992).
Maksukattoa koskevat muutokset tulevat voimaan 1.1.2022. Maksukattoa laajennetaan muun muassa suun
terveydenhuollosta perittäviin asiakasmaksuihin. Suun terveydenhuollon tutkimus- ja hoitomaksut
kerryttävät maksukattoa 1.1.2022 alkaen.

Maksuttomat suun terveydenhuollon palvelut
Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä.
Odottavan perheen äidin ja isän suun ja hampaiden tutkimuskäynti on maksuton.
Muistisairaiden tutkimuskäynti on maksuton.
Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilla
tai henkilöillä, joilla on todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, suun ja hampaiden tutkimus ja
hoito on maksutonta.
Tekniset kustannukset peritään aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. Ei kerrytä maksukattoa.
Ehkäisevän hammashoidon toimenpiteet ovat maksuttomia.

Maksulliset suun terveydenhuollon palvelut
Maksu käyttämättömästä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta
Käyttämättä ja peruuttamatta jäänyt asiakkaan varaama vastaanottoaika suun ja hampaiden
tutkimukseen sekä hoitoon.

51,50 €

Ei peritä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.
Ei peritä alle 18 -vuotiailta.
Maksu ei kerrytä maksukattoa.
Terveyskeskuksen hammashuollon perusmaksu
Suuhygienisti

10,30 €

Hammaslääkäri

13,30 €

Maksu kerryttää maksukattoa.
Tutkimukset
Toimenpideluokituksen SC-ryhmän tutkimuksista maksu käyntikerralta

8,50 €

Lisäksi tehdyistä kuvantamistutkimuksista:
-

hammaskuvalta

8,50 €

-

leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaukselta

19,20 €
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Maksu kerryttää maksukattoa.
Sairauksien hoito
Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan maksu kultakin toimenpiteeltä:
-

vaatimusluokka 0-2

8,50 €

-

vaatimusluokka 3-4

19,20 €

-

vaatimusluokka 5-7

38,00 €

-

vaatimusluokka 8-10

55,60 €

-

vaatimusluokka 11-

78,00 €

Proteettiset toimenpiteet
-

proteesien korjaus

38,00 €

-

proteesien huolto pohjauksella

55,60 €

-

akryyliosa- ja kokoproteesi

186,00 €

-

kruunut ja sillat hampaalta

186,00 €

-

rankaproteesi

225,70 €

Maksu kerryttää maksukattoa.
Hammaslääkärin todistus
Hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta peritään todistuksen ja lausunnon laadusta
riippuen enintään

51,50 €

TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATTO
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Maksukatto on vuonna
2022 692 euroa vuodessa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.
Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen
kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat
yhdessä kerryttäneet maksukattoa.
Maksukattoon lasketaan mukaan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut,
fysioterapiamaksut
sarjahoidon maksut
sairaalan poliklinikkamaksut
päiväkirurgian maksut
lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon
laitoksissa
yö- ja päivähoidon maksut
kuntoutushoidon maksut.
suun terveydenhuollon tutkimus- ja hoitomaksut (1.1.2022 alkaen)
tilapäisen kotisairaanhoidon ja tilapäisen kotisairaalan maksut (1.1.2022 alkaen)
toimeentulotuen maksamat maksut (1.1.2022alkaen)
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Maksukattoa kerryttävät myös ostopalveluina tuotetut palvelut, jos ne kuuluvat kunnan järjestämisvastuulle.
Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja
•
•
•
•
•
•
•
•

sairaankuljetuksesta
lääkärintodistuksista
yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista
sosiaalihuollon palveluista (lukuun ottamatta lyhytaikaista laitospalvelua)
tulosidonnaisista palveluista
palvelusetelin omavastuista
kuljetuspalvelujen omavastuista
täysin yksityisistä palveluista, joiden järjestämisestä kunta ei vastaa.

Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi
toimeentulotuesta tai työtapaturmavakuutuksen perusteella.
Maksukaton täytyttyä
•
•

asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta.
lyhytaikaisesta laitoshoidosta tai laitospalvelusta peritään ns. ylläpitomaksuna enintään 22,80
euroa hoitopäivältä.

Laskulla on oltava tieto siitä, kerryttääkö asiakasmaksu maksukattoa.
Miten on toimittava, kun maksukatto täyttyy:
•
•
•
•

Asiakkaan on itse seurattava maksukaton täyttymistä ja ylittymistä.
Maksetut maksut merkitään terveyskeskuksesta saatavaan seurantakorttiin.
Alkuperäiset maksukuitit on kuitenkin säilytettävä, ja ne on esitettävä tarvittaessa.
Kun maksukatto on ylittynyt, kunta tai kuntayhtymä antaa asiakkaalle todistuksen maksukaton
täyttymisestä.

Jos asiakas on kalenterivuoden aikana maksanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja enemmän
kuin 692 euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Vaatimus liikaa suoritettujen
maksujen palauttamisesta tulee tehdä kunnalle maksukaton rajan ylittymistä seuraavan kalenterivuoden
aikana.
Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 592,16 euroa vuonna 2022.
Korvauksen saa suoraan apteekista, kun esittää Kela-kortin ja Kelan ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta.
Korvausta voi myös hakea jälkeenpäin puolen vuoden ajan.

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT
Kunnallisista sosiaalipalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei laki toisin säädä.
Asiakasmaksujen määräytymisen perusteista on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa
734/1992 ja -asetuksessa 912/1992 sekä niihin myöhemmin tehdyissä muutoksissa. Maksu saa olla enintään
palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
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Kotihoidon tukipalveluiden maksuista sekä asumispalvelumaksuista ei ole erikseen säädetty
asiakasmaksulaissa 734/1992 tai asetuksessa 912/1992, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun.
Kunnan tulee kuitenkin ottaa huomioon maksuja määrittäessään lainsäädännössä olevat maksuja koskevat
yleissäännökset.
Maksun enimmäismäärä (Asiakasmaksulaki 2§). Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat asiat (Asiakasmaksulaki 10§)
Maksukykyä arvioitaessa ja maksun suuruutta määrättäessä voidaan, sen estämättä mitä muussa laissa
säädetään, ottaa huomioon henkilön eläminen yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitonomaisissa
olosuhteissa, alaikäisten lasten elämisen samassa taloudessa, henkilön tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat
muut maksukykyyn vaikuttavat seikat sekä lapsen elatuksesta annetussa laissa tarkoitettu elatusvelvollisuus
siten kuin niistä tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa tarkemmin säädetään.
Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon palvelua käyttäneiden
henkilöiden tulot siten kuin tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa tarkemmin säädetään.
Maksun perimättä jättäminen tai alentaminen (Asiakasmaksulaki 11§)
Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palvelusta 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.
Asiakas tekee kirjallisen hakemuksen asiakasmaksun alentamisesta tai poistamisesta. Arviointia siitä,
voidaanko kotihoidon, asumispalvelun tai pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua alentaa tai jättää
perimättä tehdään asiakasmaksulain 11§:n ja palvelulautakunnan voimassa olevien ja hyväksymien
perusteiden mukaisesti. Maksun alennusten ja vapautusten yleisenä perusteena pidetään toimeentulotuen
myöntämisperusteita. maksun alentamista ja vapautusta harkittaessa huomioidaan myös asiakkaan
varallisuus, esimerkiksi talletukset, arvopaperit ja muussa kuin omassa asumiskäytössä olevat kiinteistöt.
Lapsiperhepalveluiden asiakasmaksujen osalta harkinnan tekee sosiaalityöntekijä. Kehitysvammaisten
ylläpitomaksun osalta harkinnan tekee sosiaalityöntekijä, ikäihmisten palveluiden osalta vanhustyön johtaja
yhdessä palveluohjauksen kanssa.
Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palvelun alkaessa pienituloisen ja vähävaraisen asukkaan vuokraasunnosta aiheutuvat menot voidaan ottaa huomioon asunnon irtisanomisajan loppuun asti.
Omistusasunnosta pitkäaikaiseen asumispalveluun siirtyvälle voidaan tarvittaessa antaa aikaa
asuntojärjestelyjä varten kolme (3) kuukautta päätöspäivämäärästä alkaen. Erityisen painavin perustein
voidaan palvelunmyöntäjän päätöksellä antaa aikaa enintään kuusi (6) kuukautta. Mikäli kolmen-kuuden
kuukauden jakso asuntojärjestelyjä varten on huomioitu ennen asumispalvelun alkamista esimerkiksi
laitoshoidon maksua määriteltäessä, ei sitä huomioida uudelleen asumispalvelun maksua määriteltäessä.
Mikäli asiakas laittaa omistamansa asunnon vuokralle järjestelyajan kuluessa, otetaan vuokratulo huomioon
vuokrausajankohdasta alkaen. Jos asiakas ei vuokraa asuntoaan, vaan säilyttää sen kuitenkin maksaen
yhtiövastiketta, ei vastiketta tarvitse enää järjestelyajan päätyttyä huomioida asumiseen liittyvänä menona.
Asumiskustannusten huomioimiseen vähennyksenä vaikuttaa asiakkaan varallisuus. Mikäli asiakkaalla on
säästöjä, hänen katsotaan voivan kustantaa aiemman asuntonsa menot säästöistään. Muista kuin vakituisena
asuntona käytetystä asunnosta aiheutuvia kuluja ei oteta huomioon vähennyksenä.
Kuolinpesän menoja ja kuluja huomioidaan vain silloin, jos asiakkaan toimeentulo tai käyttövara uhkaa
huomiotta jättämisen vuoksi vaarantua. Jos asiakkaalla on varallisuutta, ei kuolinpesän menoja ja kuluja
huomioida. Jos pitkäaikaisen palvelun piirissä olevalla henkilöllä on osuus kuolinpesästä tms., huomioidaan
mahdolliset menot ja kulut myös kuolinpesän osalta sen mukaisesti mikä palvelun piirissä olevan henkilön
osuus kyseessä olevasta kuolinpesästä on.
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Menoina voidaan vähävaraisen kotona asuvan henkilön (tarkoittaa käytännössä kotihoidon asiakasta tai
ympärivuorokautisen hoidon kohdalla kotiin jäävää puolisoa) kohdalla huomioida taloyhtiön teettämiin
remontteihin liittyen taloyhtiön vastikkeen rahoitusosuuden tai pääomavastikkeen korot. Varsinaista
rahoitusvastiketta ei hyväksytä menoksi. Omatoimisesti teetettyjen tai tehtyjen remonttien kustannuksia ei
huomioida menona. Menoina ja kuluina ei myöskään huomioida ns. sijoitusasuntojen tai pitkäaikaisessa
ympärivuorokautisessa hoidossa olevien henkilöiden entisten asuntojen remonttikustannuksia, vaikka ne
olisivatkin taloyhtiön aloitteesta teetettyjä.
Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen
Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (pitkäaikainen laitoshoito, kotona annettavan palvelun
kk-maksu, asumispalvelut) määrätään toistaiseksi.
Maksu tarkistetaan kuitenkin silloin, kun
- palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut
- kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet
- maksu osoittautuu virheelliseksi
- hoito- ja palvelusuunnitelmaa muutetaan
Asiakkaalle lähetettävään maksupäätökseen lisätään teksti, jossa ilmoitetaan asiakkaan velvollisuudesta
ilmoittaa päätöksen perusteena olevien tulojen muutoksesta.
Osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkastukset tehdään määräajoin.
Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan määräajoin.
1. Palveluntarpeen arviointi
Kotihoidon ja muiden palveluiden aloittaminen perustuu palveluohjauksessa tehtävään palveluntarpeen
arviointiin ennen palveluiden aloittamista. Palveluntarpeen arviointi tehdään myös ns. Vanhuspalvelulain
(980/2012) mukaisen palveluntarveilmoituksen (huoli-ilmoitus) perusteella. Arviointeihin liittyvä kotikäynti
on maksuton.

2. Kotihoito
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja terveydenhuoltolain
(1326/2010) 25 §:ään sisältyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta.

Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun maksu peritään silloin, jos asiakas saa kotisairaanhoidon
/ kotisairaalahoidon / kotipalvelun / kotihoidon palvelua tai kotiin annettavaa asumista tukevaa palvelua /
tuettua asumista vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun sen alkamisesta lukien arvioidaan kestävän
vähintään kaksi kuukautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt tilapäisen kotihoidon arvioinnin ajan ja
arvioinnissa todettu säännöllisen kotihoidon tarve.
Em. palvelujen kuukausimaksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen keskimääräisten palvelutuntien
määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia.
Asiakas maksaa vuokran erikseen vuokrasopimuksen perusteella vuokranantajalle ja voi lisäksi ostaa
tukipalveluja kuten ateriapalveluja ja siivouspalveluja. Jos asiakas on säännöllisen kotihoidon asiakas,
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kotihoidon mahdolliset virtuaaliset palvelut tai muut digitaaliset palvelut sisältyvät säännöllisen kotihoidon
kuukausimaksuun?

2.1 Tilapäinen kotisairaanhoito ja tilapäinen kotisairaalahoito
Tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta, jotka kerryttävät maksukattoa, voidaan periä:
-

enintään 19,20 euroa, jos kotikäynnin suorittaa lääkäri tai hammaslääkäri,
enintään 12,20 euroa, jos kotikäynnin suorittaa sairaanhoitaja tai muu kotisairaanhoitoa antava henkilö.

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta ei saa kuitenkaan periä erikseen maksua sellaiselta henkilöltä, joka saa jatkuvaa
kotisairaanhoitoa. Tilapäinen kotisairaanhoito tarkoittaa lyhtyaikaista mm. avanteiden- ja ravintoporttien sekä
haavojen-, palovammojen – ja ihonsiirteiden hoitoa.

2.2 Tilapäinen kotihoito
Kotihoito aloitetaan vasta 2 viikon – 2 kuukauden tilapäisen kotihoidon ja/tai mahdollisen kuntoutus- ja
arviointijakson jälkeen, jos henkilön tilanne sitä edellyttää.
Tilapäisestä kotona annettavasta palvelusta voidaan palvelun käyttäjältä periä kunnan päättämä kohtuullinen
maksu. Maksut kunnassa perustuvat vuorokaudessa toteutettuihin käyntimääriin.

Tilapäisen kotihoidon käynti (sis. tarvittaessa yöpartion) / vrk:
- 1 käynti
- 2 käyntiä
- 3 käyntiä tai enemmän
Lääkärin tilapäisen kotihoidon kotikäynti
Kotisairaala
Kotikuntoutustiimin käynnit:
- 4 käynnin arviointijakso
- ryhmäkäynnit 4x kk

12,20 €
24,40 €
36,60 €
19,20 €/kerta
20,00 €/kerta, enintään 40 €/päivä
12,20 €/päivä
25,20 €/kk
20 €/kk

2.3 Säännöllinen kotihoito
Kunta saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta
asumispalvelusta kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän,
asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia.
Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan kotisairaanhoitoa, kotisairaalahoitoa ja kotipalvelua ja kotihoitoa,
jos asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun alkamisesta lukien arvioidaan kestävän
vähintään kaksi viikkoa tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt enintään kaksi kuukautta (jatkuva ja
säännöllinen kotona annettava palvelu).
Säännöllinen kotihoito aloitetaan vasta 2 viikon – 2 kuukauden tilapäisenä kotihoitona ja/tai mahdollisesti
kuntoutus- ja arviointiyksikössä tapahtuvan arviointijakson jälkeen, jos henkilön tilanne sitä edellyttää.
Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu määräytyy palvelun määrän, palvelunkäyttäjän maksukyvyn sekä
perheen koon mukaisesti.
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Maksu määräytyy alla olevan taulukon perusteella bruttotuloista laskettuna prosenttiosuutena. Asiakkaalle
laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma ja palvelusta tehdään asiakaspäätökset, missä on määritelty asiakkaan
saaman palvelun määrä ja palvelumaksu.
Asiakkaan kuukausimaksu on enintään alla olevan maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä
bruttokuukausituloista. Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla kustakin
seuraavasta

Perhekoko

1

2

3

4

5

6 tai enemmän

Tuloraja €/kk

598

1103

1731

2140

2591

2976

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

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

Tunnit / kk
0-4 h/kk
5 h/kk
6 h/kk
7 h/kk
8 h/kk
9 h/kk
10 h/kk
11 h/kk
12 h/kk
13 h/kk
14 h/kk
15 h/kk
16 h/kk
17 h/kk
18 h/kk
19 h/kk
20 h/kk
21 h/kk
22 h/kk
23 h/kk
24 h/kk
25 h/kk
26 h/kk
27 h/kk
28 h/kk
29 h/kk
30 h/kk
31 h/kk
32 h/kk
33 h/kk
34 h/kk
35 h/kk
36 h/kk
37 h/kk
38 h/kk tai enemmän

Perittävä maksu, % tulorajan ylittävältä osalta
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

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

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

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
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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.

Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun ja pitkäaikaisen asumispalvelun
asiakasmaksussa 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:
- 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)
- tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
- perhehoidon kustannusten korvauksia. (Asiakasmaksuasetus § 29)
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Kotihoidon työntekijöiden suorittamasta lääkehuoltoon ja lääkkeiden jakamiseen kuluvasta ajasta lisätään
hoito- ja palvelusuunnitelmaan kuuluvaan aikaan 30 min-2 tuntia, lääkemäärästä ja annostelutavasta
riippuen.

Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu määrätään toistaiseksi. Maksu on tarkistettava, kun palvelun
käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut, perheen olosuhteet ovat muuttuneet, maksu
osoittautuu virheelliseksi tai palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan. Asiakasmaksut tarkistetaan kuitenkin
vähintään joka toinen vuosi.
Mikäli asiakkaan avun tarve muuttuu siten, että se vaikuttaa kuukausimaksun suuruuteen, maksun muutos
otetaan huomioon siitä päivästä alkaen, kun muutoksen todetaan olevan pysyvä.
Jos molemmat samassa taloudessa asuvat puolisot saavat kotihoitoa maksu määräytyy puolisoiden
yhteenlasketun palvelumäärän ja puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen mukaan. Perheen henkilölukuna
käytetään lukua 2. Maksupäätökset tehdään molemmille puolisoille ja yhteinen maksu jaetaan puolisoiden
kesken heidän saamansa palvelumäärän suhteessa. Jos toinen puoliso on lyhytaikaisessa sairaalahoidossa,
kotihoito ja kotihoidon maksu hänen kohdaltaan keskeytyy. Kotona oleva puoliso saa edelleen palvelua
oman palvelutarpeensa perusteella ja maksaa edelleen saamastaan palvelusta.
Kotona annettavan palvelun maksu peritään myös käyttäjästä johtuvan tilapäisen keskeytyksen ajalta. Jos
palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä osalta. Jos palvelu
keskeytyy kunnasta johtuen lyhyemmäksikin ajaksi, tai käyttäjä on laitoshoidossa, ei maksua peritä
myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelu on keskeytyksissä koko kuukauden, ei maksua peritä
lainkaan.
Kotihoidon asiakasmaksua voidaan periä enintään palveluntuottamisen kustannuksia vastaava 60 euroa/tunti.
Tuloista tehtävät vähennykset jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annettavassa palvelussa
- 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)
2.3 Kotihoidon tukipalvelut
Ateriapalvelu
-

ateria kotiin kuljetettuna

9,60 €/ateria

-

lounas Jussinpihassa ja Orvokin ruokalassa

5,05 €/ateria

-

tehojuomat

1,30-1,70/annos

-

kahvi päiväkeskuksessa (+toke)

1,00 €/annos
2,00 €/annos

18

-

kahvi + kahvileipä päiväkeskuksessa (+toke)

Maijalan, Laurilan, Paavon ja Liisan kodin sekä Eevalan ateriamaksut
-

aamupala

2,65 €

-

lounas

5,05 €

-

päiväkahvi

0,85 €

-

päivällinen

3,95 €

-

iltapala

1,95 €

Yhteensä

14,45 €

Jos erityisruokavalion tarve johtuu kehitysvammasta, peritään normaaliruoan
hinta.
Turvapalvelu
-

hälytyskäynti (maksuton säännöllisen kotihoidon asiakkaille)

12,00 €/käynti

-

turvapuhelin (4G)

28,00 €/kk

-

painikeavustin

15,00 €

-

rinnakkaisranneke

5,50 €/kk

-

liesivahti

7,50 €/kk

-

ovihälytin

18,00 €/kk

-

paikantava turvakello

45,00 €/kk

-

savu- ja palohälytin

7,50 €/kk

-

kaatumishälytin

13,30 €/kk

-

liikeilmaisin

13,30 €/kk

-

vuodevahti

12,50 €/kk

-

digitaalisen turvapuhelimen älykäs poistumisvalvonta

16,50 €/kk

Paikantavan turvakellon lisälaitteet
-

dementiaranneke (sis. yhden avaimen)

46,50 €

-

dementiarannekkeen lisäavain

17,00 €

-

joustohihna

13,00 €

-

kaulanauha

15,00 €

-

laturi

13,00 €

-

lisäkotimajakka tai -minimajakka

10,90 €/kk

Sotainvalidien palvelut ja rintamaveteraanien kotiin annettavat palvelut
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Sotainvalidien ja rintamaveteraanien kotiin annettavat palvelut ja korvaukset
Valtionkonttorin ohjeistuksen mukaisesti.

Vanhusten päivätoiminta
-

koko päivä (sis. kuljetuksen, aamupalan, lounaan, päiväkahvin ja

18,00 €/pv

viriketoiminnan)
-

osapäivä (sis. lounaan, päiväkahvin ja viriketoiminnan)

13,00 €/pv

-

avoimen päivätoiminnan kerhomaksu

2,00 €/kerta

-

avoimen päivätoiminnan kahvimaksu

2,00 €

-

päivätoiminnan tuntihinta (mahdollistaa esim. omaishoitajan lyhytkestoiset

2,50 €/tunti

asiointikäynnit)
-

etäpäivätoiminnan toiminta- ja laitemaksu

50 €/kk

Jos säännöllistä kotihoitoa saavien, pelkän kansaneläkkeen varassa elävien
asiakkaiden päivätoimintakäynti korvaa kotihoidon kotikäynnin, se sisältyy
kotihoidon maksuun.
Kylvetys- ja saunapalvelu Jussinpihassa
-

kylpypalvelu (sis. saunan, kahvin ja kuljetuksen)

18,00 €/kerta

-

saunakäynti

8,00 €/kerta

-

kimppasauna

5,00 €/kerta

Vaatehuolto Jussinpihassa
-

valkopesu /koneellinen

4,00 €

-

kirjopesu /koneellinen

3,50 €

-

hienopesu /koneellinen

3,30 €

-

kuivausrumpu + mankeli /koneellinen

4,00 €

-

pyykin käsittely /koneellinen

8,00 €

Kauppa- ja asiointipalvelu
Asiakkaan kotiutuessa osastolta
Ikäihmisten neuvola
hoitajan vastaanotto on ilmaista toimintaa
Lääkärin vastaanotosta peritään normaali lääkärin vastaanottomaksu.

12,00 €/kerta
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3. Asumispalvelut

3.1 Lyhytaikainen asumispalvelu
-

sisältää asumisen, ateriat sekä hoidon- ja huolenpidon

-

Lyhytaikainen asumispalvelu ei kerrytä maksukattoa

-

Asiakas tuo mukanaan omat lääkkeensä, vaatteet, henkilökohtaisen hygienian
hoitoon tarvittavat välineet, kuten vaipat ja liikkumisen apuvälineet

-

Lyhytaikaishoidon vuorokausikohtaista asiakasmaksua peritään maksimissaan
kolme kuukautta

-

Lyhytaikainen asumispalvelu voi olla myös tilapäistä kriisihoitoa

Omaishoidon lakisääteinen vapaapäivä

49,60 €/vrk

11,60 €/vrk

3.2 Pitkäaikainen asuminen asumispalveluyksikössä
Asukas maksaa asumispalvelusta 85 % nettotuloistaan (sisältää vuokranantajan erikseen laskuttaman
vuokran osuuden), jolloin hänelle jää käyttövaraksi 15 % nettotuloista kuitenkin vähintään 167 euroa.
Mikäli asumispalveluissa asuvalla on kotona asuva puoliso, jonka tulot ovat pienemmät kuin
asumispalveluissa asuvan puolison, maksu lasketaan seuraavalla tavalla: Jos pitkäaikaisessa
asumispalvelussa oleva on välittömästi ennen asumispalveluun tulemistaan elänyt avioliitossa tai
avoliitossa ja asumispalvelun piirissä on puolisoista suurempituloinen, hoitomaksu on enintään 42,5 %
puolisoiden yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Asiakkaalle tulee kuitenkin jäädä minimikäyttövara
(15 % tai vähintään 167 €/kk). Tuosta erotuksesta vähennetään oman käytön osuus ja vuokra, jolloin
saadaan asumispalvelumaksu.
Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa
perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu on enintään 85% asiakkaan nettokuukausituloista.
Vuokran jälkeen jäävään asumispalvelumaksun osuuteen kuuluvat hoidon osuus (hoito, hoiva ja
huolenpito) (maksuosuus vaihtelee tulojen ja asumispalvelumaksua määriteltäessä tehtävien vähennysten
mukaan), ateriat (osuus maksusta 387,50 €/kk) sekä tukipalvelut (mm. siivous, tavallisessa konepyykissä
tapahtuva pyykinpesu ja virkistystoiminta) (osuus maksusta 216,30 €/kk). Asukas vastaa itse mm.
lääkekuluista ja henkilökohtaisten tarvikkeidensa kustannuksista sekä kalustaa itse oman huonetilansa.
Asiakkaalta peritään asiakasmaksu läsnäolopäiviltä. Mahdolliselta sairaalassaoloajalta ei peritä
asiakasmaksua (mukaan lukien lähtö- ja tulopäivä). Lomien ajalta ei peritä asiakasmaksua yli 5 vrk
ylittävältä ajalta. Vuokran osuus peritään aina myös poissaolojen ajalta.
Asumispalveluiden kuukausimaksu määrätään toistaiseksi. Maksu on tarkistettava, kun palvelun käyttäjän
tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut, perheen olosuhteet ovat muuttuneet tai maksu
osoittautuu virheelliseksi.
Tuloina otetaan huomioon viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja
elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulot sekä palvelun käyttäjän osuus yhtymän tuloista. Metsätulona
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otetaan huomioon varojen arvostamisesta annetun lain (1142/20059) 7§:n 3 momentin mukaan vahvistettu
metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä
vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Edellä määriteltyä metsätuloa on alennettava palvelun
käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on
metsänhoitoyhdistyksen tai metsälautakunnan antaman lausunnon perusteella vähintään 10 % alempi kuin
edellä tarkoitettu metsätulo. Alennus on edellä tarkoitetun metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettorahaarvon erotuksen suuruinen.

HUOMIOON OTETTAVAT NETTOTULOT:
Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon palvelua
käyttäneiden henkilöiden tulot siten kuin asiakasmaksulaissa tai – asetuksessa tarkemmin säädetään.
Huomioon otettavat 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:
o lapsilisä
o kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
o asumistuki (tämä huomioidaan kuitenkin vuokran vähennyksenä perustuen asiakasmaksulakiin § 10 d)
o sotilasavustus ja asevelvollisen päiväraha
o toimeentulotuki
o veteraanien etuuksia (ml. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä)
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Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa
perhehoidossa
- 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 ja pitkäaikaiseen perhehoitoon:
- 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
perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin
lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle
tarpeellisiksi.
Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa olevalta asiakkaalta ei
peritä päällekkäin muita sosiaalihuollon avohoidon palvelumaksuja, kuten kotihoidon tai päivätoiminnan
maksua.
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Käyttövaralla asiakas hoitaa / kustantaa kaikki henkilökohtaiset menonsa kuten esim. lääkekustannukset,
terveydenhuoltomenot, silmälasit, hygieniamenot, parturi-kampaamomaksut, fysioterapia, jalkahoito,
matkustuskustannukset, sanomalehden tilausmaksut, puhelimen käyttömenot, vaatemenot ja
harrastustoiminnan menot.

3.3 Omaishoidon lakisääteisen vapaan aikainen hoito

11,60 € /vrk

3.4 Sosiaalipalveluiden pitkäaikainen laitoshoito
Asiakas maksaa hoidosta 85 % nettokuukausituloistaan. Jos pariskunnan suurempituloinen puoliso on
laitoshoidossa, hoitomaksu voi olla enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaalle
taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 112 euroa.
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen
laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun henkilö
on ollut laitoshoidossa yli 3 kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on
edelleen hoidettava laitoksessa.

4. Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen kriteerit ja kotipalvelumaksut
Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan tarjota olemassa olevien resurssien puitteissa lähinnä seuraavin
kriteerein:
•

raskaus tai synnytys

•

monikkoperhe, ts. syntyy useampi lapsi yhtä aikaa

•

kriisi perheessä

•

lapsen sairaus tai vamma

•

vanhemman sairaus tai vamma

•

vanhemman masennus

•

vanhemman uupumus

•

vanhemman asiointi, esim. sairaala- tai terapiakäynnit

•

vanhemman tuen tarve

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää seuraavan kaltaisissa tilanteissa:
•

pelkkä siivouksen tarve

•

äkilliset sairaustapaukset (äkillinen lapsen sairastuminen tilanteessa, jossa vanhemmalla on oikeus
jäädä hoitamaan lasta)

•

kotona tehtävä etätyö

•

opiskelu ja luennoilla käynti

•

vanhempien harrastukset
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Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisestä tehdään viranhaltijapäätös, jossa määritellään myös palvelusta
perittävä asiakasmaksu. Mikäli kotipalvelua ei jostakin syystä voida myöntää, siitä tehdään päätös, josta
henkilöllä on mahdollisuus hakea muutosta palvelulautakunnan yksilöjaostolta.
Sosiaalityöntekijä/sosiaalipalveluohjaaja tekee päätökset.
4.1 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu
Tilapäinen kotipalvelu muuttuu säännölliseksi heti, kun säännöllisyys on todettu tai tilapäinen palvelu on
kestänyt korkeintaan 3 kk.
Kotipalvelukäynnin pituus
- alle 2 h
- 2 – alle 4 h
- 4 – alle 6 h
- 6 – alle 8 h
- yli 8 h

€ / käynti
12,00
20,00
28,00
36,00
57,00

4.2 Lapsiperheiden säännöllinen kotipalvelu
Kunta tai kuntayhtymä saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta kuukausimaksun,
joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon
mukaan. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia. (Laki asiakasmaksulain muutoksesta 1201/2020 10 e §).
Palvelu ei oikeuta kotitalousvähennyksen hakemiseen.
Työ on suunnitelmallista ja perheelle tehdään palvelusuunnitelma, johon kirjataan mihin tarkoitukseen ja
kuinka paljon kotipalvelua myönnetään.
Kuukausimaksu peritään alla olevan taulukon mukaisesti tulorajan ylittävästä osasta taulukon osoittaman
prosenttimäärän mukaan. Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi (6), tulorajaa korotetaan 350 eurolla
kustakin seuraavasta henkilöstä.
Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määriteltäessä saadaan käyttää maksuprosenttia,
joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteina siten, että
osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin.
Kotipalvelun tunnit kuukaudessa:
Perhekoko

1

2

3

4

5

6 tai enemmän

Tuloraja €/kk

598

1103

1731

2140

2591

2976

6
7,5
9
10,5
12
12,5
13
13,5
14
14
14
14

6
7,5
9
10,5
12
12
12
12
12
12
12
12

Tunnit / kk
0-4 h/kk
5 h/kk
6 h/kk
7 h/kk
8 h/kk
9 h/kk
10 h/kk
11 h/kk
12 h/kk
13 h/kk
14 h/kk
15 h/kk

Perittävä maksu, % tulorajan ylittävältä osalta
8
10
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23

7
8,75
10,5
12,25
14
14,75
15,5
16,25
17
17,75
18,5
19,25

6
7,5
9
10,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5

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

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

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

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

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

5. Kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen ylläpitokorvaus

Ylläpidon sisältö

€

Ylläpidon sisältö

€

Yhteisten tilojen siivous

10,00 € /kk

Yhteisten tilojen siivous

10,00 € /kk

WC –paperit

8,00 € /kk

WC -paperit

8,00 € /kk

Pyykkihuolto

10,00 € /kk

Pyykkihuolto

10,00 € /kk

Pesukinnas 175 kpl

12,10 €

Pesuvoide 1000 ml

8,50 €

Ruokalaput 150 kpl

12,50 €

Yhteensä

61,10 €

Ylläpitokorvausta ei peritä yli viiden päivän yhtämittaisen poissaolon ajalta.

28,00 €

