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Laki 734/1992 ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutokset (1201/2020) on
vahvistettu 30.12.2020. Muutokset tulevat voimaan pääosin 01.07.2021.

TERVEYDENHUOLTO
AVOTERVEYDENHUOLTO
Perittävä maksu
Tilapäinen lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti
Muun henkilön tilapäinen kotikäynti

18,90 €
12,00 €

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut,
asetuksen 7§
*käyntimaksu

20,60 €

**Yksilökohtainen fysio-, ravitsemus-, toiminta-, uro- ja
puheterapia sekä jalkojenhoito (hoitokerta)
***Sarjassa annettu hoito, asetuksen 11§
Hoidon toteuttaminen ryhmissä =osallistuja/kerta

11,40 €

Yksityiseltä palveluntuottajalta ostettavat tutkimukset, joissa
vastauksena saadaan erikoislääkärin lausunto

41,20 €

11,40 €
5,00 €

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito, asetuksen 9 §
perusmaksu suuhygienisti
perusmaksu hammaslääkäri
perusmaksu erikoishammaslääkäri
Kuvantamistutkimukset:
hammaskuva
panoraamaröntgen
Ehkäisevän hoidon käyntimaksu
Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan tehty
toimenpide:
toimenpide, vaativuus 0-2
toimenpide, vaativuus 3-4
toimenpide, vaativuus 5-7
toimenpide, vaativuus 8-10
toimenpide, vaativuus 11Proteettiset toimenpiteet:
proteesin pohjaus
proteesin korjaus
akryyliosa- ja kokoproteesi
kruunut ja sillat/hammas
rankaproteesi

54,90 €
37,50 €
183,50 €
183,50 €
222,70 €

****Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika, asetuksen 25§

50,80 €

10,20 €
13,10 €
19,20 €
8,40 €
18,90 €
8,40 €
8,40 €
18,90 €
37,50 €
54,90 €
77,00 €
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AKUUTIT KUNTOUTUSOSASTOT
Lyhytaikainen laitoshoito, asetuksen 12 §;
Muu lyhytaikainen laitoshoito
Päivä- ja yöhoidon maksu, asetuksen 13§
Avosairaala

48,90 €
22,50 €
12,00 €
kolmelta
ensimmäiseltä
käynniltä
vuorokaudessa.

* käyntimaksu/terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut
Käyntimaksu korkeintaan kolme kertaa saman kalenterivuoden aikana
18 vuotta täyttäneiltä.
**Terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta,
ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja
niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta
voidaan periä 18 vuotta täyttäneiltä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien
kustannusten suuruinen maksu.
***Sarjassa annettavasta hoidosta, kuten jatkuvasta dialyysihoidosta,
lääkinnällisestä kuntoutuksesta, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö, säde- ja
sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta voidaan periä hoitokerralta
enintään 45 hoitokerralta/ kalenterivuosi. Ei kuitenkaan alle 18-vuotiaalle
annetusta hoidosta eikä terveyskeskuksessa annetusta hyposensibilisaatio-, puhetai äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta.
**** Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika:
Jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut vastaanottoajan terveydenhuollon
palveluihin tai sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- tai
asumispalvelupaikan ja asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai
paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle
tai asianomaiseen yksikköön, kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakkaalta
enintään 50,80 euroa.
Maksun saa kuitenkin periä vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä
kohtuuttomana ja kunta tai kuntayhtymä on varauksen yhteydessä ilmoittanut
mahdollisuudesta periä tässä pykälässä tarkoitettu maksu sekä antanut ohjeet
ajan tai paikan peruuttamiseksi ennalta. Maksun perimistä sekä ajan tai paikan
peruuttamista koskevat tiedot on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää
niiden sisällön. Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta asiakkaalta.
Samoin toimitaan silloin, kun kunta tai kuntayhtymä on asiakkaan tai tämän
edustajan aloitteesta varannut asiakkaalle vastaanottoajan taikka paikan
lyhytaikaiseen hoito- tai asumispalveluun. Tällöin maksun periminen edellyttää
lisäksi, että ilmoitus maksun perimisen mahdollisuudesta tehdään ja ohjeet
annetaan kirjallisesti ja että asiakasta tai tämän edustajaa muistutetaan
asiakkaalle varatusta ajasta tai paikasta.
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Edellä olevasta poiketen jätetään perimättä asiakasmaksut kunnan
perusterveydenhuollossa tapahtuvan pitkäaikaistyöttömän tai TYP-asiakkaan
työkyvynarvioinnin osalta.
Asiakasmaksua ei peritä työttömien terveydenhuollon lääkärin ja hoitajan
tekemistä tutkimuksista työkyvyn selvittelyä varten työttömille työnhakijoille.
Mahdolliset lausunnot eläkeselvittelyn tai kuntoutukseen hakeutumisen takia ovat
näissä yhteyksissä myös maksuttomia.

PITKÄAIKAISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN, PITKÄAIKAISEN
PERHEHOIDON JA PITKÄAIKAISEN LAITOSHOIDON MAKSU
Kunta tai kuntayhtymä saa periä pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen,
pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalta
kuukausimaksun. Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan
kuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt
vähennykset.
Jos suurempituloinen puoliso on em. palvelujen piirissä maksu määräytyy
puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla
enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on
tehty edellä tarkoitetut vähennykset.
Jos kuitenkin molemmat puolisot ovat samassa em. palvelussa, maksu on 85 %
asiakkaan kuukausitulosta.
Käyttövaraa pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa
perhehoidossa tulee jäädä 01.07.2021 alkaen vähintään 164 €/kk ja
pitkäaikaisessa laitoshoidossa 110 €/kk. Euromäärät ovat indeksisidonnaisia.
Käyttövaralla asukas kustantaa tehostetussa palveluasumisessa sellaiset kulut,
jotka aiheutuvat palveluun kuulumattomista toimista tai materiaaleista.
Mikäli asiakkaalla on hoitoon liittymättömiä muita lääkärikäyntejä, maksaa hän ne
käyttövarastaan.
Maksua määrättäessä huomioon otettavat tulot:
Tulokäsite, nettotulo;
- jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut tulot ennakonpidätyksen ja
ennakonkannon jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla
vähennettynä
- laskennallinen metsätulo
Tulonhankkimisesta aiheutuneiden kustannusten vähentäminen
- esimerkiksi sijoitusasunnon osalta huomioidaan asunnosta saatu vuokra
tulonhankkimismenoilla (hoitovastike, sijoituslainan korko) vähennettynä
- sijoituslainan tai mahdollisen yhtiölainan lyhennyksiä ei huomioida
vähennyksinä
Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan
huomioon viimeksi kuluneiden 12 kk keskimääräinen kuukausitulo.
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Tuloina ei lähtökohtaisesti oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja
verovapaita sosiaalietuuksia. Kuitenkin huomioon otetaan vammaistuki ja eläkettä
saavan hoitotuki.
Veteraanien etuuksia puolestaan ei oteta huomioon.
Maksua määrättäessä huomioitavista tuloista tehtäviä vähennyksiä:
Ennen kuukausimaksun määräämistä vähennetään kuukausituloista
asiakasmaksulain 10 c §:n 1 momentissa säädetyt menot:
Edunvalvojan palkkion perusmaksu ja edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään
em. perusmaksun suuruisena. Asiakkaalta edellytetään, että maksupäätöksen
tekoa varten toimitetaan viranhaltijalle ote holhousasioiden rekisteristä sekä tosite
suoritetusta maksusta.
Asiakkaan todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen tehostettuun
palveluasumiseen, perhehoitoon tai laitoshoitoon siirtymistä:
Siirtymävaiheen asumismenot (toimitettava tositteet suoritetuista maksuista):
Omistusasunto: (huomioidaan omistusasunnon aiheuttamat välttämättömät ja
kohtuulliset menot viimeisten kuuden kuukauden ajalta:
- yhtiövastike
- sähkö
- vesi
- kotivakuutus
- lämmityskulut
Vuokra-asunto: (asunnon vuokra huomioidaan asuinhuoneiston vuokrauksesta
annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta
Asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnosta annetun lain (650/1990) 16 §:ssä
tarkoitettu käyttövastike kolmelta kuukaudelta.
Asiakkaan maksupäätöksessä huomioitavat menot pitkäaikaisessa
tehostetussa asumispalvelussa, perhehoidossa tai laitoshoidossa:
Vuokra, vähennettynä asumistuella (lisäksi huomioidaan yksikössä mahdollisesti
erikseen perittävä sähkö ja vesimaksu)
Sv- korvattavat lääkkeet:
- lääkekustannukset vähennetään enintään sairausvakuutuslain 5 luvun 8 § :ssä
tarkoitetun vuosiomavastuun suuruisena
Myös muut kuin em. lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet, jos
lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne henkilön
terveydelle tarpeellisiksi. Näistä kustannuksista asiakkaan tulee toimittaa erillisellä
lomakkeella tiedot ( terveydenhuollon ammattilaisen allekirjoituksella
vahvistettuna).
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Lääkekustannuksista tehtävät vähennykset tulevat sovellettavaksi myös
perhehoidossa.
Lisäksi:
Jokaisen asukkaan edellytetään hakevan tehostetun asumispalvelun
asumiskustannuksiin Kelan asumistukea. Päätöksestä tulee ilmoittaa
maksupäätöksen tekevälle viranhaltijalle.

Tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut:
Tehostettuun asumispalveluun liittyvistä palveluista - kuten ateria-, vaatehuolto-,
peseytymis-, siivous- ja turvapalveluista, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä
edistävistä palveluista eikä muista vastaavista asumista tukevista palveluista - ei
saa periä erillistä maksua.
Asukas maksaa tehostetussa asumispalvelussa vuokran ja muut
mahdolliset asumiseen liittyvät kustannukset (vesi, sähkö).
Asumisyksikköön muuttaessaan asukas allekirjoittaa vuokrasopimuksen. Vuokra
peritään myös tilapäisten poissaolojen ajalta. Vuokran määrä ja muut mahdolliset
asumiskustannukset ovat asuntokohtaisia. Asukkaan edellytetään anovan Kelan
asumistukea vuokrakustannuksien perusteella.
Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuun:
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja
pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään myös palvelun saajasta johtuvan
tilapäisen keskeytyksen ajalta.
Palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä 5 päivää
ylittävältä ajalta.
Mikäli palvelu keskeytyy lyhyemmäksi ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai
palvelun saajan ollessa laitoshoidossa ei kuukausimaksua peritä mainitun 5
päivän ajalta. Keskeytyksen jatkuessa koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan.

LYHYTAIKAISEN ASUMISPALVELUN MAKSU TEHOSTETUSSA
PALVELUASUMIS- TAI PALVELUASUMISYKSIKÖSSÄ
Lyhytaikaisen asumispalvelun asiakasmaksusta ei ole erikseen säädetty voimaan
tulevassa laissa. Kunta voi edelleen 01.07.2021 alkaen periä lyhytaikaishoidosta
tehostetussa palveluasumis- tai palveluasumisyksikössä kunnassa määritellyn ja
vahvistetun asiakasmaksun.
Lyhytaikaishoitopäivä
Osavuorokausi (päivä- tai yöhoito)

38,00 €
22,50 €

Omaishoitajille myönnettyjen lakisääteisten vapaiden ajalle järjestetystä
lyhytaikaishoidosta peritään 11,40 € / vrk.
Lyhytaikaisen asumispalvelun maksut eivät kuulu asiakasmaksulain mukaisen
maksukaton piiriin.
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KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTETYSTÄ PALVELUSTA PERITTÄVÄ MAKSU
Jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut vastaanottoajan terveydenhuollon
palveluihin tai sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- tai
asumispalvelupaikan ja asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai
paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle
tai asianomaiseen yksikköön, kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakkaalta
enintään 50,80 euroa.
Maksun saa kuitenkin periä vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä
kohtuuttomana ja kunta tai kuntayhtymä on varauksen yhteydessä ilmoittanut
mahdollisuudesta periä tässä pykälässä tarkoitettu maksu sekä antanut ohjeet
ajan tai paikan peruuttamiseksi ennalta. Maksun perimistä sekä ajan tai paikan
peruuttamista koskevat tiedot on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää
niiden sisällön. Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta asiakkaalta.
Samoin toimitaan silloin, kun kunta tai kuntayhtymä on asiakkaan tai tämän
edustajan aloitteesta varannut asiakkaalle vastaanottoajan taikka paikan
lyhytaikaiseen hoito- tai asumispalveluun. Tällöin maksun periminen edellyttää
lisäksi, että ilmoitus maksun perimisen mahdollisuudesta tehdään ja ohjeet
annetaan kirjallisesti ja että asiakasta tai tämän edustajaa muistutetaan
asiakkaalle varatusta ajasta tai paikasta.

KOTIHOITO, KOTISAIRAANHOITO JA KOTIHOIDON TUKIPALVELUT
Tukipalvelumaksut kotihoidossa
Kunta saa periä asiakkaalta kohtuullisen maksun asiakassuunnitelmaan
sisältyvistä tukipalveluina järjestettävistä tai asumispalveluun liittyvistä ateria-,
vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- ja turvapalveluista, osallisuutta ja sosiaalista
kanssakäymistä edistävistä palveluista sekä muista vastaavista asumista tukevista
palveluista.
Kylvetyspalvelut
Ilman avustamista
Avustettuna, 1 avustaja
Avustettuna, 2 avustajaa

8 €/kerta
10 €/kerta
14 €/kerta

Kuljetukset
Kylvetys-/saunapalvelukuljetukset

7,00 €/suunta

Turvapalvelut
Turvapuhelimen, ovihälyttimen tai muun turvalaitteen asiakas voi vuokrata
yksityisesti valitsemaltaan palveluntuottajalta. Palveluntuottaja laskuttaa
asiakkaalta laitteesta ja sen käytöstä aiheutuvat kustannukset.
Kotihoidon hälytyskäynti

40,00 €/kerta
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Asiointipalvelut
Asiointimaksu
Asiointimaksu (kassi purettuna)

11,00 €/kerta
14,00 €/kerta

Ateriapalvelu
Kotiin kuljetettu ateria

9,00 €/annos

Jäähdytetty annospakattu ateria kotiin tuotuna (ateria ei sisällä leipää eikä
juomaa), Loimaan kaupungin järjestämänä kotihoidon tukipalveluna voidaan
myöntää henkilölle, joka ei sairauden tai alentuneen toimintakyvyn takia pysty itse
huolehtimaan aterian valmistuksesta, lämmityksestä tai hankkimisesta.
Ateriapalvelun aloittamisesta ja myöntämisestä asiakkaalle päättää aina
kotihoidon viranhaltija ja palvelun myöntäminen perustuu tarveharkintaan.
Palvelun piiriin pääsyn edellytyksenä on, että kotiin tuodun aterian tarve on
vähintään 5-7 päivänä viikossa.

Päiväkuntoutustoiminta
Ohjattu kokopäiväkuntoutus
Yli 4 h, sisältää kuntoutuksen ohjauksen,
hoivan ja huolenpidon, kahvit ja lounaan.
Ohjattu osapäiväkuntoutus
Alle 4 h, sisältää kuntoutuksen ohjauksen,
hoivan ja huolenpidon, lounaan ja kahvin.
Kuljetus päiväkuntoutukseen

15,00 €/kerta
12,00 €/kerta
3,50 €/suunta

Intensiivitiimitoiminta ja kotikuntoutus
1-14 vrk kestävä intensiivinen arviointijakso, jolloin asiakasta laskutetaan 12 € /
käynti kahdelta ensimmäiseltä käynniltä vuorokaudessa.
4-8 viikkoa kestävä kotikuntoutusjakso, jolloin asiakasta laskutetaan 12 € / käynti.

Säännöllinen kotihoito
Jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy
palvelun määrän ja palvelun käyttäjän bruttotulojen mukaan asiakasmaksulain ja
asetuksen määräämissä rajoissa. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia.
Kotihoito katsotaan jatkuvaksi, kun asiakas saa apua säännöllisesti vähintään
kerran viikossa ja arvioitu tai tosiasiallinen palveluntarpeen kesto on vähintään 2
kuukautta.
Kuukausimaksu määräytyy sen kotihoitoon käytetyn ajan mukaan, josta on sovittu
asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmassa. Kotihoidolla tarkoitetaan kotona
annettavaa jatkuvaa kotihoitoa (kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa). Lääkkeiden
annosjakelu sekä annosjakeluun kuuluva työaika sisältyvät kuukausittaiseen
asiakasmaksuun. Pelkän annospussijakelun kyseessä ollessa palveluajaksi
määritellään palvelu- ja hoitosuunnitelmassa 0,5 tuntia viikossa, sillä kotihoito
vastaa näissä tapauksissa asiakkaan lääkehoidosta.
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Maksun saa periä myös etäyhteydellä annettavasta palvelusta.
Toteutuksessa tarvittavat laitteet sekä laitteiden asennus ja huolto ovat asiakkaille
maksuttomia.
Maksua määrättäessä tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen
kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa asuvan henkilön
veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Tuloina ei oteta
huomioon mm. lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumis- tai vammaistukea,
rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää.
Jos molemmat puolisot saavat kotihoitoa, kummallekin puolisolle tehdään omat
palvelua koskevat päätökset yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti. Maksua
määrättäessä tuloraja ja maksuprosentit määräytyvät kahden hengen perheen
mukaisesti. Palvelun määrä on molempien puolisoiden saamat palvelutunnit
yhteensä ja tuloina otetaan huomioon molempien puolisoiden tulot. Puolisoille
määrätään yhteinen maksu. Päätös asiakasmaksusta on kuitenkin annettava
molemmille puolisoille. Jos vain toinen puolisoista saa palvelua, määrätään maksu
hänen palvelutuntiensa mutta puolisojen yhteenlaskettujen tulojen perusteella.
Yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa asuvan henkilön omaishoidontuen palkkiota
ei oteta tulona huomioon säännöllisen kotihoidon maksua päätettäessä.
Ennen kuukausimaksun määräämistä vähennetään kuukausituloista
asiakasmaksulain 10 c §:n 1 momentissa säädetyt menot, kuten edunvalvojan
palkkion perusmaksu ja edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään em.
perusmaksun suuruisena.
Asiakkaan todelliset asumismenot huomioidaan ennen pitkäaikaiseen
palveluasumiseen siirtymistä seuraavasti:
- omistusasunnon aiheuttamat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten
kuuden kuukauden ajalta
- vuokra-asunnon vuokra asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain
(481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta
- asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnosta annetun lain (650/1990) 16
§:ssä tarkoitettu käyttövastike kolmelta kuukaudelta.
Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu saa olla enintään jäljempänä tarkoitetun
maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista.
Maksuprosentit ja tulorajat ovat 01.07.2021 alkaen seuraavat:
Henkilömäärä
1
2
3
4
5
6

Tuloraja euroa/kk
588
1 084
1 701
2 103
2 546
2 924

Maksuprosentti
35
24
19
16
14
12

Kun henkilömäärä on suurempi kuin 6, korotetaan tulorajaa 350 eurolla kustakin
seuraavasta henkilöstä.
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Kotihoidon maksuluokat 1.7.2021 alkaen:

Maksuprosentit ovat seuraavat:
Maksuprosentti
perheen koon
mukaan
Palvelutunnit
kuukaudessa

1

2

3

4

5

6 henkilöä
tai
enemmän

4 tuntia tai
vähemmän

8,00

7,00

6,00

6,00

6,00

6,00

5

10,00

8,75

7,50

7,50

7,50

7,50

6

12,00

10,50

9,00

9,00

9,00

9,00

7

14,00

12,25

10,50

10,50

10,50

10,50

8

16,00

14,00

12,00

12,00

12,00

12,00

9

17,00

14,75

12,50

12,50

12,50

12,00

10

18,00

15,50

13,00

13,00

13,00

12,00

11

19,00

16,25

13,50

13,50

13,50

12,00

12

20,00

17,00

14,00

14,00

14,00

12,00

13

21,00

17,75

14,50

14,50

14,00

12,00

14

22,00

18,50

15,00

15,00

14,00

12,00

15

23,00

19,25

15,50

15,50

14,00

12,00

16

24,00

20,00

16,00

16,00

14,00

12,00

17

24,50

20,50

16,50

16,00

14,00

12,00

18

25,00

21,00

17,00

16,00

14,00

12,00

19

25,50

21,50

17,50

16,00

14,00

12,00

20

26,00

22,00

18,00

16,00

14,00

12,00

21

26,50

22,50

18,50

16,00

14,00

12,00

22

27,00

23,00

19,00

16,00

14,00

12,00

23

27,50

23,50

19,00

16,00

14,00

12,00

24

28,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

25

28,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

26

29,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

27

29,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

28

30,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

29

30,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00
10

30

31,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

31

31,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

32

32,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

33

32,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

34

33,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

35

33,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

36

34,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

37

34,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

38 tai
enemmän

35,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

Kuukausimaksu peritään myös palvelun saajasta johtuvan tilapäisen keskeytyksen
ajalta. Kotihoidon keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä 5
päivää ylittävältä ajalta. Mikäli kotihoito keskeytyy lyhyemmäksi ajaksi kunnasta
johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa laitoshoidossa tai muun maksullisen
palvelun piirissä, ei kuukausimaksua peritä mainitun 5 päivän ajalta. Keskeytyksen
jatkuessa koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan. Kuukausikohtainen
asiakasmaksu jaetaan 30:lla päiväkohtaisen hinnan määrittämiseksi.

Tilapäinen kotipalvelu
Tilapäisellä kotipalvelulla tarkoitetaan harvemmin kuin kerran viikossa annettavaa
kotihoidon palvelua tai sellaista palvelua, joka kokonaisuudessaan kestää
korkeintaan kaksi kuukautta.
Tilapäinen kotipalvelukäynti

12,00 €/käynti

Tilapäinen kotisairaanhoito
Tilapäisellä kotisairaanhoidolla tarkoitetaan harvemmin kuin kerran viikossa
annettavaa kotihoidon palvelua tai sellaista palvelua, joka kokonaisuudessaan
kestää korkeintaan kaksi kuukautta.
Lääkärin / hammaslääkärin kotikäynti
Muun henkilön kotikäynti

18,90 €/käynti
12,00 €/käynti

Nämä kerryttävät maksukattoa 1.1.2022 alkaen.
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LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN ASIAKASMAKSUT
(SOSIAALITOIMEN PERHEPALVELUISSA)
Säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksuissa käytetään omaa
maksutaulukkoa, jonka perusteena on perhekoon mukainen tulorajataulukko.
Tuloselvityskaavake toimitetaan sosiaalitoimistoon palvelusihteerille, joka
tekee päätöksen maksusta tai maksuttomuudesta. Jos tulot jäävät tulorajan
alle, maksua ei peritä. Lapsiperheiden kotipalvelu on lastensuojelun tai
sosiaalihuoltolain mukaisena tukitoimena maksutonta.
Perheen koko
2 henkilöä
3 henkilöä
4 henkilöä
5 henkilöä
6 henkilöä

Tulorajat (brutto) €/kk
1 300

1 701
2 103
2 546
2 924

Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, lisätään maksun
määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 125 €:lla kustakin seuraavasta
perheen alaikäisestä lapsesta.
Palvelumaksu peritään kolmiportaisen taulukon mukaan seuraavasti:
Tunnit/kk
1-11 h
12-30 h
31- h

Maksu
35 €
55 €
85 €
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MAKSUT LÄÄKÄRINTODISTUKSISTA
AJOKORTTITODISTUS, asetuksen 23 §; 61,00 €
RYHMÄ 1, asetuksen 23 §; 50,80 €
B-lausunto eläkettä varten
B-lausunto invaliditeetista verotusta varten
B-lausunto tapaturmavirastolle invalidi-% määritystä varten
C-todistus hoitotukea ja vammaistukea varten
Lääkärintodistus matkan peruuntumisesta terveydellisistä syistä
Lääkärintodistus työvoimatoimistolle
Lääkärintodistus terveydentilasta
Lausunto koulukyyditystä varten
Lausunto erityisruokavaliosta
Todistus puolustusvoimia varten
Todistus oikeudenkäyntiä varten
E-lausunto vakuutusyhtiölle
T-todistus vakuutusyhtiölle
Lentolupakirjat, harrastuksiin liittyvät lausunnot yms.
Todistus autoveron palautusta varten
Lausunto kypärän, turvavyön ym. käytöstä vapauttamiseksi
Lausunto invalidipysäköinnistä
Lausunto pahoinpitelystä
Hammaslääkärin lausunto vakuutusyhtiölle
RYHMÄ 2, 25 €
Lausunto vaikeavammaisen kuljetuspalvelua varten
Lausunto asunnon tarpeesta yms. sosiaaliset lausunnot
INVA 2
RYHMÄ 3, maksuttomat
A-todistus (hoitoon liittyvä)
B-lausunto lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemista, sairausloman tarpeen
osoittamista tai kuntoutustukea varten (hoitoon liittyvä)
Kuolintodistus (hoitoon liittyvä)
Kuntoutussuunnitelma (hoitoon liittyvä)
Holhoustoimilain mukaiset lausunnot maistraatille
Elintarviketodistus
Nuorison terveystodistus
Lausunto veteraanikuntoutukseen (petula 27.11.2012)
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VAMMAISPALVELUT
Asiakasmaksujen lainsäädännöllinen perusta
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 4 §:n 5
kohdan mukaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista maksuttomia ovat päivätoiminta kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta
sekä palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut.
Palveluasumisen erityiskustannuksista voidaan kuitenkin periä maksu silloin, kun
henkilö saa niihin korvausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) nojalla, kuten
tapaturma- tai liikennevakuutuslakiin perustuen.
Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain
8 §:n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä
kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan
julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva
kohtuullinen maksu (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
912/1992).
Asiakasmaksulain 4 §:n 2 kohdan mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta
annetussa laissa (519/1977) tarkoitettu erityishuolto ja erityishuollon saamiseksi
välttämätön kuljetus ovat maksuttomia. Kehitysvammaisen henkilön ylläpidosta
voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettua
osittaista ylläpitoa sekä oppivelvollisen nuoren osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden
loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta.
Asiakasmaksua ei peritä alle 16-vuotiaalle annetusta osittaisesta ylläpidosta.
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan järjestetystä täydestä
ylläpidosta voidaan periä maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa siten kuin
asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) ja
pitkäaikaisessa laitoshoidossa siten kuin lain sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista (734/1992) 7 c §:ssä säädetään.
Ylläpidolla tarkoitetaan tavanomaisia asumis-, ravinto- ja muita elinkustannuksia
vastaavia menoja eli sellaisia menoja, joista henkilölle aiheutuisi kustannuksia joka
tapauksessa. Täydeksi ylläpidoksi tulkitaan palvelu, jossa asiakkaan palveluun
sisältyy nk. täysihoito (majoitus, päivän ateriat, tilojen käyttö, tarvittava muu kuluva
päivittäistavara).
Ylläpitomaksuun sisältyy:
 informaatiokuluja (yhteisissä tiloissa käytössä olevien informaatiolähteiden
osalta, kuten esim. sanomalehti, kaapeli TV, ATK ja puhelin
 yhteiset harrastus- ja viriketarvikkeet
 yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut (sisustustarvikkeet)
 siivousvälineet ja puhdistusaineet
 vaatehuolto ja pesuaineet
 kodin pientarvikkeet (WC-tarvikkeet, energiasäästölamput, biopussit ym.)
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Maksua ei peritä henkilökunnan antamasta hoivasta ja huolenpidosta.
Milloin kunta on järjestänyt henkilölle laitoshoitoa tai -huoltoa taikka perhehoitoa,
voi kunta periä ja nostaa hänelle tulevat eläkkeet, elinkorot, elatusavut, avustukset
tai muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai tasaamiset siltä ajalta,
jonka laitoshoito tai perhehoito kestää. Kunta voi periä ja nostaa mainitut tulot,
korvaukset ja saatavat sen estämättä, mitä muussa laissa säädetään sekä käyttää
niitä hoidosta, ylläpidosta tai huollosta määrätyn maksun korvaamiseen ottaen
kuitenkin huomioon, mitä sellaisten varojen käyttämisestä muualla lailla tai
asetuksella säädetään.
Vammaisten henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain
(1301/2014) mukaan. Mikäli sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä
tai sopivia, palvelut järjestetään vammaispalvelulain tai erityishuoltolain mukaan.
Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun tai lyhytaikaisen hoidon maksuista ei
ole erikseen säädetty lainsäädännössä, jolloin näistä palveluista voidaan
asiakasmaksulain 1 – 2 §: ien nojalla periä kunnan määräämä, enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu.

Päiväaikainen toiminta, 16 vuotta täyttäneet
Erityishuoltolain mukaan järjestettävä päivä- ja työtoiminta
Erityishuoltolain mukaisessa työ- ja päivätoiminnassa asiakasmaksuna peritään
ateriamaksu toteutuman mukaan
lounas

5,60 €

Erityishuoltolain mukaiseen päiväaikaiseen toimintaan liittyvät kuljetukset ovat
maksuttomia.

Asumispalvelun maksut vammaispalvelulain, kehitysvammalain ja
sosiaalihuoltolain mukaisessa pitkäaikaisessa asumisessa
Asiakas (16-vuotta täyttänyt) maksaa vuokran suoraan vuokranantajalle. Vuokra voi
sisältää esim. sähkö- ja vesimaksut, kiinteistön huoltomenot ja yhteisten tilojen jyvitetyn
osuuden. Palveluntuottaja voi periä sähkö- ja vesimaksun myös erikseen.
Kehitysvammalain mukainen pitkäaikainen asuminen
Kehitysvammalain mukaisesta asumisesta peritään ylläpitomaksua. Ylläpitomaksuun
sisältyvät kulut on lueteltu edellä.
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Ylläpitomaksu (Asiakasmaksulaki 4 §)

53,00 €

Ateriamaksut peritään toteuman mukaan:
aamupala/välipala/iltapala
lounas
päivällinen

1,50 kpl
5,60 €
5,60 €

Lyhytaikaisen asumispalvelun maksut vammaispalvelulain,
kehitysvammalain ja sosiaalihuoltolain mukaisessa asumisessa
Tilapäisen asumisen, hoito ja perhehoidon maksut sisältävät vuokran, ylläpidon ja
hoitoaikana tarjottavat ateriat. Maksu ei sisällä henkilökohtaisia lääkkeitä. Alle 16vuotiailta ei peritä maksua osittaisesta ylläpidosta. Saadakseen palvelut
erityishuoltona, asiakkaalle tulee vahvistaa erityishuolto-ohjelma.
kokovuorokausi
osavuorokausi
0-3 h
aamuhoito
omaishoidon vapaana myönnetty hoitopäivä
täysi ylläpito alle 16-vuotiaat

28,00 €/vrk
16,00 €/vrk
9,00 €vrk
3,00 €/vrk
11,40 €/vrk
13,00 €/vrk

Asumisvalmennus ja asumisen harjoittelu
Asumisvalmennuksesta ja asumisen harjoittelusta peritään 28 €/vrk.
Ympärivuorokautista asumista, joka sisältää ateriat, majoituksen ja muut
ylläpitokustannukset. Asiakasmaksu peritään myös tulo- ja lähtöpäivältä.
Asiakkaan omaan kotiin annettava asumisvalmennus on maksutonta.
Leirimaksut
Asiakas maksaa ateriat ja tilapäisen majoituksen kustannukset suoraan
palveluntuottajalle.

Kuljetuspalvelun asiakasmaksut
Asiointi- ja virkistysmatkat
Asiakasmaksu on julkisen liikenteen kilometrien määrän mukaan määräytyvä taksa,
jonka asiakas maksaa suoraan taksiyrittäjälle (omavastuu)
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Työ- ja opiskelumatkat
Asiakasmaksuna asiakkaalta laskutetaan kaupunki- tai seutukortin hinta 55,00 €.
Mikäli asiakkaalla on kuukaudessa vähemmän matkoja, asiakasmaksu on julkisen
liikenteen kilometrimäärien mukaan määräytyvä taksa, jonka asiakas maksaa suoraan
taksiyrittäjälle (omavastuu).
Taksikortin hinta
Ensimmäinen taksikortti on asiakkaalle maksuton. Uuden kortin toimittamisesta
kadonneen tai rikkoutuneen tilalle peritään 12 € + alv 24 %.

Asiakasmaksun alentaminen tai siitä vapauttaminen
Asiakasmaksua on alennettava tai se on jätettävä perimättä, jos sen periminen
vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä tai lakisääteisen
elatusvelvollisuuden toteutumista. Asiakasmaksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä
myös harkinnanvaraisesti huollollisin perustein.

LASTENSUOJELUN MAKSUT
Asiakasmaksulain 7 §:n 1 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena
sijaishuoltona, avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta tai
laitoshuollosta taikka asumispalveluista lapsen vanhemmilta perittävä maksu jaetaan
heidän kesken maksukyvyn mukaan.
Asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 3 momentin perusteella lapsen ja nuoren tuloista perittävä
maksu lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai
jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista voi olla
enintään 1.835,20 euroa kuukaudessa. Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää
palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
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MAKSUKATTO 1.1.2022 alkaen
Asiakasmaksujen enimmäismäärä (maksukatto) asiakkaalle on 683 euroa kalenterivuodessa.
Indeksitarkistus tehdään 1.1.2022.
Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle
maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun.
Lyhytaikaista terveydenhuoltolain 67 §:n 1 momentissa tarkoitettua laitoshoitoa tai
lyhytaikaista sosiaalihuoltolain 22 §:ssä tarkoitettua laitospalvelua saavan 18 vuotta
täyttäneen asiakkaan ylläpidosta saadaan kuitenkin periä enintään 22,50 euroa
vuorokaudelta, vaikka maksukatto olisi ylittynyt.
Asiakkaalta perittyjen maksujen yhteismäärää laskettaessa otetaan huomioon
kalenterivuoden aikana perityt maksut:
1) terveyskeskuksen avosairaanhoidon palvelusta;
2) poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta;
3) päiväkirurgisesta toimenpiteestä;
4) suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta;
5) suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä;
6) terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta
kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja
muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta;
7) sarjassa annettavasta hoidosta;
8) päivä- ja yöhoidosta terveydenhuollon yksikössä;
9) tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta;
10) lyhytaikaisesta terveydenhuoltolain 67 §:n 1 momentissa tarkoitetusta laitoshoidosta ja
lyhytaikaisesta sosiaalihuoltolain 22 §:ssä tarkoitetusta laitospalvelusta;
11) 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.
Maksukattoa kerryttävät myös etäyhteyksien avulla toteutetuista palveluista perittävät maksut
sekä toimeentulotuesta maksetut maksut.
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