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LAPINLAHDEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2019 alkaen
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetussa laisssa (734/1992) ja asetuksessa (912/1992).
A) TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT
1. Terveyskeskusmaksu / Terveyskeskuslääkärin vastaanotto 20,60 €
Terveyskeskuksen käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä
kalenterivuodessa.
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 sisältyy maksukattoon.
2. Sairaanhoitajan ja ravitsemusterapeutin vastaanotto sekä rokotukset 11,40 €
Käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa.
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 sisältyy maksukattoon.
Ravitsemusterapeutin vastaanotosta peritään käyntimaksu silloin kun kyseessä on muu kuin
terveyden edistämiseen ja ehkäisevään terveydenhuoltoon liittyvä asia.
Rokotteiden antamisesta peritään vastaanoton käyntimaksu silloin kun kyse on Kansalliseen
rokotusohjelmaan kuulumattomasta rokotuksesta (esim. matkailijoiden rokotukset).
3. Päivystysmaksu 28,30 €
Päivystysmaksu peritään lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä.
Terveyskeskuksen käyntimaksua ei tällöin peritä. Maksu peritään jokaiselta päivystyskäynniltä.
Ei peritä alle 18 -vuotiailta eikä sotaveteraaneilta.
Maksu kerryttää maksukattoa.
4. Maksut lääkärin ja hammaslääkärin todistuksista
Todistus keuhkojen röntgenkuvauksen suorittamisesta (tubitodistus) tai
mantouxtestistä ulkomaille lähteviltä

22,80 €

Rokotustodistukset (keltakuume, kansainvälinen rokotuskortti)

22,80 €

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

50,80 €

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

50,80 €

T-todistus
- todistus invalidipysäköintiä varten

50,80 €

61,00 €

Hoitoon liittyvät todistukset ja lausunnot ovat maksuttomia. Nuorison terveystodistus on maksuton.
Maksut eivät kerrytä maksukattoa.
5. Maksu käyttämättömästä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta 50,80 €
Käyttämättä tai peruuttamatta jätetty asiakkaan varaama vastaanottoaika terveyskeskuslääkärille
tai suun ja hampaiden tutkimukseen ja hoitoon sekä kalliiseen kuvantamistutkimukseen.
Ei peritä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.
Ei peritä alle 15 -vuotiailta.
Maksu ei sisälly maksukattoon.
6. Sarjassa annettava hoito, yksilöhoito 11,40 €
Fysioterapia, suonensisäiset hoidot poliklinikalla, haavanhoito, jalkojenhoitaja
Maksullisten sarjassa annettavien hoitokertojen enimmäismäärä on 45 hoitokertaa vuodessa.
Maksu sisältyy maksukattoon.
Ei peritä alle 18 -vuotiailta.
7. Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu 48,90 €
Kalenterivuorokaudelta peritään vain yksi hoitopäivämaksu. Päiviltä, jolloin palvelun käyttäjä ei saa
hoitoa ja ylläpitoa, ei peritä hoitopäivämaksua.
Maksu sisältyy maksukattoon.
Alle 18 -vuotiailta ei maksua peritä siltä osin, kun hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli
seitsemän.
8. Päivä- ja yöhoidon hoitopäivämaksu laitoshoidossa 22,50 €
Alle 18 -vuotiailta ei peritä maksua sen jälkeen, kun hoitopäiviä terveyskeskuksessa tai sairaalassa
on kalenterivuonna kertynyt yli seitsemän.
Maksu sisältyy maksukattoon.
9. Kuntoutushoidon hoitopäivämaksu laitoshoidossa 16,90 €

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 sisältyy maksukattoon.
10. Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta perittävä
hoitopäivämaksu on 22,50 €
Peritään yli 18 -vuotiailta. Alle 18 -vuotiailta peritään hoitopäivämaksu seitsemältä hoitopäivältä
kalenterivuodessa.
11. Pitkäaikainen laitoshoito maksukyvyn mukaan enintään 85 % nettotuloista
Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa 108,00 €. Jos laitoshoidossa olevan puolison
tulot ovat suuremmat, hoitomaksu on 42,5 % yhteisistä tuloista.
12. Kotihoidon tilapäisen kotikäynnin maksu
Lääkärin ja hammaslääkärin kotikäynti 18,90 €. Muun henkilön kotikäynti 12,00 €.
Maksu ei sisälly maksukattoon.
13. Fysioterapian allasmaksu
Omatoimivuoro allaskortit 1 kk = 30,00 €, 3 kk =45,00 €, 6 kk = 60,00 €, 12 kk = 100,00 €
Allasryhmäkortit: syyskausi 40,00 € ja kevätkausi 40,00 €
14. Erikoislääkärin vastaanotto / tutkimus 41,20 €
Tähystystutkimukset, mammografia
Maksu sisältyy maksukattoon.
15. Laboratoriotutkimusmaksut, yksityislääkärin lähetteellä asiakas maksaa tutkimukset suoraan
ISLAB:lle.
16. Röntgentutkimusmaksu / KELA:n korvaustaksa / CD:n poltto mukaan 10,00 euroa + 6,00
euroa toimistokulut
Yksityislääkärin lähetteellä / myydyt tutkimukset
Röntgentutkimuksista veloitetaan KELA:n korvaustaksojen mukaisesti.
17. Työterveyshuollon maksut (peritään työnantajalta)


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

€
65,00
40,00
40,00
44,00
137,00 / 60 min.

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

65,00
130,00
25,00

Lääkärin lausunnot ja todistukset: esim.
- B-lausunto
- ajokorttilausunto

50,80
61,00

Työterveyshoitaja
€
*Perusterveystarkastus
114,00 / 1,5 h
( 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.

38,00

Asiantuntijapalvelut
Työfysioterapeutin terveystarkastus

€
76,00 / h

25,00
10,00

Työfysioterapeutin suorittamat testaukset (ei KELA-korvattavaa toimintaa)
€
- lihaskuntotesti
73,00
- polkupyöräergometritesti
80,00
- kehonkoostumusmittaus
25,00
- kävelytesti/30 min.
40,00
Työfysioterapeutin yksilöön kohdistuva ohjaus-/
neuvontakäynti / alkava ½ tuntia
Käynti ravitsemusterapeutin vastaanotolla
Käynti työterveyspsykologin vastaanotolla

38,00
88,00 / h
126,00 / h

Maatalouden asiantuntijan palvelut ostopalveluina. Veloitetaan palvelun tarjoajan
hinta toimintakuluineen.


SAIRAANHOITOPALVELUT
Korvausluokka 2
Vastaanotot:
€
55,00
25,00
38,00
106,00

Työterveyslääkäri / 30 min.
Työterveyshoitaja (15 min)
Työfysioterapeutti
Työterveyspsykologi
Hoito- ja puhelinkonsultaatiot: työterveyslääkäri


25,00

RÖNTGEN- JA LABORATORIOTUTKIMUKSET
Terveystarkastuksiin ja sairaanhoitokäynteihin liittyvät toimintasuunnitelman mukaiset
laboratorio- ja röntgentutkimuksien hinnat veloitetaan erillisten voimassa olevien
hinnastojen mukaisesti.



MUU TOIMINTA
Ensiapukoulutus:
€
1500,00
1500,00
500,00
800,00

EA-1 ( 16 h ) ensiavun peruskurssi
EA-2 ( 16 h ) ensiavun jatkokurssi
Hätä-EA ( 4 h ) hätäensiapukurssi
Eapu8 ( 8 h) työpaikkojen ensiapukurssi

Ensiapukurssien hinnat/ henkilö, jos osallistujat kootaan useammasta eri työpaikasta:

Hätä-EA
EA-1 ja EA-2 ( 16 h )
Eapu8 ( 8 h )

a-hinta
65,00 €
120,00 €
65,00 €



MUUT KUSTANNUKSET
Työterveyshuollon vuosimaksu
(sisältää sairauspoissaoloseurannan )

35,00 € / hlö

Työterveyshuolto perii toiminnastaan vuosimaksua, 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.
Perumattomat vastaanottoajat:
Työterveyshoitajan vastaanotto
Työterveyslääkärin vastaanotto
Työfysioterapeutin vastaanotto
Työterveyspsykologi




50,80 €
50,80 €
50,80 €
50,80 €

maksu peritään työntekijältä
aamupäivän vastaanottoaika on peruttava ed. päivään klo 11:00 mennessä
iltapäivän aika peruttava samana aamupäivänä klo 11:00 mennessä

18. SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA HOITO
Asiakasmaksujen määräytyminen
Terveydenhuollon asiakasmaksuista on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetussa laisssa (734/1992) ja asetuksessa (912/1992).
Uudet maksut tulevat voimaan 1. tammikuuta 2018.
Maksuttomat käynnit
Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Odottavan perheen äidin ja isän suun ja hampaiden
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.
Ehkäisevän hammashoidon toimenpiteet ovat maksuttomia.
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritään
maksu, 50,80 €, yli 15 -vuotiailta.
Perusmaksu käynniltä suuhygienisti 10,20 €, hammaslääkäri 13,10 €

Tutkimukset:
1. Toimenpideluokituksen SC-ryhmän tutkimuksista käyntikerralta 8,40 €
2. Lisäksi tehdyistä kuvantamistutkimuksista: hammaskuvalta 8,40 €, leukojen ja koko hampaiston
panoraamaröntgenkuvaukselta 18,90 €
Sairauksien hoito:
Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan kultakin toimenpiteeltä: vaatimusluokka 0-2 /
maksu 8,40 €, vaatimusluokka 3-4 / maksu 18,90 €, vaatimusluokka 5-7 / maksu 37,50 €,
vaatimusluokka 8-10 / maksu 54,90 €, vaatimusluokka 11- / maksu 77,00 €
Proteettiset toimenpiteet:
1) Proteesien korjaus 37,50 €, 2) Proteesien huolto pohjauksella 54,90 €, 3) Akryyliosa- ja
kokoproteesi 183,50 €, 4) Kruunut ja sillat hampaalta 183,50 €, 5) Rankaproteesi 222,70 €
Hammaslääkärin todistus:
Hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta peritään todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen
enintään 50,80 euroa.
Maksut eivät kerrytä maksukattoa.

B) 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. Maksut eivät kerrytä maksukattoa.
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.

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

Säännöllinen kotihoito
Säännöllinen kotihoito aloitetaan pääsääntöisesti aina vasta yhden – kolmen (1-3) kuukauden
tilapäisenä kotihoitona ja/tai mahdollisesti kuntoutus- ja arviointiyksikössä tapahtuvan
arviointijakson jälkeen, jos henkilön tilanne sitä edellyttää.
Säännöllisen ja jatkuvan kotihoidon kuukausimaksu määräytyy palvelun määrän,
palvelunkäyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaisesti. Palvelu on säännöllistä ja
jatkuvaa jos asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa tai neljä kertaa kuukaudessa.
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.

Perhekoko
Tuloraja €/kk

Tunnit / kk

1

2

3

4

5

6

576 1063 1667 2062 2496 2866

Perittävä maksu (%:a tulorajan
ylittävältä osalta)

0-4 h/kk

12

10

8

6

4

2

4-8 h/kk

21

14

12

10

8

7

8-16h/kk

25

16

13

12

10

8

16-24h/kk

29

18

14

13

11

9

24-32h/kk

33

20

16

14

12

10

yli 32h/kk

35

22

18

15

13

11

Jos perhekoko on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla/lisähenkilö ja
maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosentilla kustakin seuraavasta perheenjäsenestä.
Tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa
avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvan veronalaiset ansio- ja pääomatulot
(bruttokuukausitulot) sekä veroista vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan
kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.
(Asiakasmaksuasetus § 27)
Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea,
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja,
sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää sekä
mahdollisia opintojen johdosta suoritettavia apurahoja tai muita vastaavia avustuksia, eikä
perhehoidon kustannusten korvauksia. (Asiakasmaksuasetus § 29)
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 kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen laskutuksen,
käytetään sitä asiakaslaskutuksen perusteena.
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.
1.2 Tilapäinen kotihoito
Tilapäinen kotihoidon käynti (myös yöpartion kotikäynti, sekä käynti Jussinpihan
sairaanhoitajan vastaanotolla)
-

muun henkilöstön suorittama

12,00 €/kerta

-

lääkärin ja hammaslääkärin kotikäynti

18,90 €/kerta

1.3 Palveluntarpeen arviointi
Kotihoidon palveluiden aloittaminen perustuu palveluohjauksessa tehtävään
palveluntarpeenarviointiin. Palveluntarpeenarviointi tehdään myös ns.
Vanhuspalvelulain (980/2012) mukaisen palveluntarveilmoituksen perusteella.
Arviointeihin liittyvä kotikäynti on maksuton.

1.4 Kotihoidon tukipalvelut
1.4.1 Ateriapalvelu
-

ateria kotiin kuljetettuna

8,50 €/ateria

-

ateria itse haettuna

8,00 €/ateria

-

lounas päiväkeskuksessa, toimintakeskuksessa 6,50 €/ateria

-

maitopohjainen puuro

2,30 €/annos

-

tehojuoma

1,30 €/annos

-

erityistehojuoma

1,60 €/annos

-

kahvi päiväkeskuksessa (+toke)

1,00 €/annos

-

kahvi + kahvileipä päiväkeskuksessa(+toke) 2,00 €/annos

-

päivällinen palvelukeskuksen ruokasalissa

5,50 €/ateria

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

aamupala

2,65 € (3,30 €)

-

lounas

5,05 € (6,80 €)

-

päiväkahvi

0,85 € (1,00 €)

-

päivällinen

3,95 € (5,30 €)

-

iltapala

1,95 € (2,40 €)

14,45 € (18,80 €)

Yhteensä

Suluissa oleva = erityisruokavalio

1.4.3 Turvapalvelu
-

turvapuhelin (lankaverkko tai gsm)

28,00 €/kk

-

ovihälytin

18,00 €/kk

-

hälytyskäynti

12,00 €/käynti

-

muut turvalaitteet palveluntuottajan hinnaston mukaisesti

-

turvakello

45,00 €

1.4.4 Sotainvalidien palvelut
Sotainvalidien palvelut ja korvaukset Valtionkonttorin ohjeistuksen mukaisesti.

1.4.5 Vanhusten päivätoiminta
-

Koko päivä (sis. kuljetuksen, aamupalan,

18,00 €/pv

lounaan, päiväkahvin ja viriketoiminnan)
-

Osapäivä (sis. lounaan, päiväkahvin

13,00 €/pv

ja viriketoiminnan)
Jos säännöllistä kotihoitoa saavien, pelkän kansaneläkkeen varassa elävien asiakkaiden
päivätoimintakäynti korvaa kotihoidon kotikäynnin, se sisältyy kotihoidon maksuun.
Asiakkailta peritään tällöin pelkästään ateriamaksu 9,50 euroa.

1.4.6 Kylvetys- ja saunapalvelu Jussinpihassa
-

Kylpypalvelu (sis. saunan, kahvin ja

18,00 €/kerta

kuljetuksen)
-

Saunakäynti

13,00 €/kerta

1.4.7 Vaatehuolto Jussinpihassa
- valkopesu

4,00 € /koneellinen

- kirjopesu

3,50 € /koneellinen

- hienopesu

3,30 € /koneellinen

- kuivausrumpu + mankeli

4,00 € /koneellinen

- pyykin käsittely

8,00 € /koneellinen

1.4.8 Kauppa- ja asiointipalvelu

12,00 € /kerta

2. ASUMISPALVELUT

2.1 Lyhytaikainen asuminen asumispalveluyksikössä
- sis. asuminen, ateriat sekä hoito- ja huolenpito

36,00 € /vrk

2.2 Pitkäaikainen asuminen asumispalveluyksikössä
Asukas maksaa asumispalvelusta 85 % nettotuloistaan (sis. vuokranantajan erikseen
laskuttaman vuokran osuuden), jolloin hänelle jää käyttövaraksi 15 % nettotuloista kuitenkin
vähintään 165 euroa. Mikäli asumispalveluissa asuvalla on kotona asuva puoliso, jonka tulot
ovat pienemmät kuin asumispalveluissa asuvan puolison, maksu on 42,5 % puolisoiden
yhteenlasketuista nettotuloista. 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 e/kk) sekä tukipalvelut (mm. siivous, tavalisessa konepyykissä tapahtuva
pyykinpesu ja virkistystoiminta) (osuus maksusta 216,30 e/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 huomioidaan asiakkaan säännölliset nettotulot: eläkkeet, hoitotuki (sisältää mahd.
veteraanilisän), 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, ylimääräinen rintamalisä, asumistuki, muu
jatkuva henkilökohtainen tulo, pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko-, osinko- ja
vuokratulot, määräaikaistalletusten korot, osinko- ja vuokratuloista kulut vähennettyinä,
laskennallinen metsätulo.
Jos asiakkaalle syntyy esim. ylimääräisiä terveydenhuollon menoja tai lääkekuluja yli Kelan
kattokorvauksen, on hänen mahdollista hakea tilapäistä asumismaksun alennusta.
Asumismaksun alennus on harkinnanvarainen ja ensisijainen toimeentulotukeen nähden.
Asumismaksun alennus tehdään toimeentulotukilaskelmaa soveltaen siten, että asiakkaalle
on jäätävä 165 €/kuukausi käyttövaraksi. Käyttövaraan sisältyy Kelan lääkekaton mukainen
omavastuu lääkekustannuksista. Omistusasunnon yhtiövastike oikeuttaa asumismaksun
alennukseen kolmelta ensimmäiseltä asumispalveluissa asumisen kuukaudelta. Jos
asiakkaan omistusasunnossa asuu vuokralainen, huomioidaan tulona vuokra vähennettynä
yhtiövastikkeella.
2.3 Omaishoidon lakisääteisen vapaan aikainen hoito

2.4 Sosiaalipalveluiden pitkäaikainen laitoshoito (hoivaosasto)

11,40 € /vrk

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 108
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.

3. 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 seuraavankaltaisissa 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

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 peruspalvelulautakunnan
yksilöjaostolta. Sosiaalityöntekijä/sosiaalipalveluohjaaja tekee päätökset.
Tilapäinen kotipalvelu
Tilapäinen kotipalvelu
Tilapäinen kotipalvelu muuttuu säännölliseksi heti kun säännöllisyys on todettu tai tilapäinen
palvelu on kestänyt korkeintaan 2 kk.
Kotipalvelukäynnin pituus, € / käynti :
- alle 2 h 10,00 €
- 2 – alle 4 h 17, 00 €
- 4 - alle 6 h 26,00 €
- 6 – alle 8 h 36,00 €

- yli 8 h 57,00 €
Säännöllinen kotipalvelu (yli 2 kk tai kun tarve on todettu).
Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta (käyntejä enemmän kuin 1 krt/vk:ssa)
peritään palvelun määrä, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan
määräytyvää kuukausimaksua. 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.
Kotipalvelun tunnit kuukaudessa:

Perheenjäsenten
määrä

Tuloraja
€/kk

1-4 h
I

1
2
3
4
5
6*

576,00
1 063,00
1 667,00
2 062,00
2 496,00
2 866,00

3,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %

4,0110 h
II
7%
7%
7%
7%
7%
7%

10,0120 h
III
14 %
14 %
14 %
13 %
12 %
11 %

20,0130 h
IV
21 %
20 %
18 %
15 %
13 %
11 %

30,0140 h
V
28 %
22 %
18 %
15 %
13 %
11 %

40,01VI
35 %
22 %
18 %
15 %
13 %
11 %

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

Pesulaput 175 kpl

15,00 €

Pesuvoide 1000 ml

9,50 €

Ruokalaput 150 kpl

17,00 €

Yhteensä

69,50 €

28,00 €

