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1.

Asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen

Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun lain ja asetuksen sekä niihin myöhemmin tehtyjen muutosten perusteella (734/1992,
912/1992). Kotihoidon tukipalvelujen maksuista sekä asumispalvelumaksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa (734/1992, 912/1992), joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun. Kunnan tulee kuitenkin ottaa maksuja määritellessään huomioon lainsäädännössä olevat maksuja koskevat yleissäännökset.

2.

Avopalvelujen maksut

2.1 Säännöllinen kotihoito eri asiakasryhmille
Kotihoidon tavoitteena on yhteistyössä omaisten ja muiden toimijoiden kanssa tukea asiakkaan
selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma tarvittavista palveluista ja tukitoimista yhdessä asiakkaan, hänen omaisensa ja kotihoidon kanssa. Säännöllinen kotihoito on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy itsenäisesti tai
omaisten avulla päivittäisistä toiminnoista ja jonka toimintakyky on selkeästi alentunut. Säännöllisen kotihoidon sisältö määräytyy asiakkaan palvelutarpeen mukaan.
Säännöllisen kotihoidon maksuun sisältyvät:
o asiakkaan toimintakyvyn arviointi, liikuntaneuvonta/kuntoutussuunnitelma ja apuvälinekartoitus.
o asiakkaan avustaminen ruokailussa (aamupuuron valmistus voi sisältyä), henkilökohtaisesta
hygieniasta huolehtiminen (päivittäiset pesut, wc-toiminnot), pukeutumisessa, riisuutumisessa, liikkumisessa, vuodevaatteiden vaihto ja kodin siisteydestä huolehtiminen
o kuntoutussuunnitelman mukainen ulkoilu
o asiakkaan lääkehuollon toteuttaminen lääkehoitosuunnitelman mukaisesti.
o lääkärin määräämät hoitotoimenpiteet
o säännölliseen kotihoitoon ei sisälly viikkosiivous, aterioiden valmistus, asiointi, kuljetuspalvelut, saattopalvelut, turvapalvelut (hälytyskäynnit ja säännölliset yökäynnit), vaan näistä
peritään erilliset tukipalvelumaksut

Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 §:n
1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu.
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(30.12.1992/1648). Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) kuukausimaksu määräytyy hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan annetun palvelun tuntimäärän perusteella. Maksu määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti bruttotuloista määriteltynä
prosenttiosuutena. Maksu ei saa ylittää tuotantokustannuksia.
Kotihoidon kuukausimaksutaulukko 1.1.2018 alkaen

Perheen jäsenten määrä

Maksuttomuuden
yläraja

4h tai alle

5-10 h

11–20 h

21–30 h

31 h tai
yli

1

576

17 %

22 %

27 %

32 %

35 %

2

1063

15 %

17 %

19 %

21 %

22 %

3

1667

11 %

13 %

15 %

17 %

18 %

4

2062

7%

9%

11 %

13 %

15 %

5

2496

6%

7%

8%

10 %

13 %

6

2866

6%

7%

8%

9%

11 %

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia
alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Molempien samassa taloudessa asuvien puolisoiden saadessa 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.
Mikäli asiakkaan tulot muuttuvat oleellisesti, maksua tarkistetaan. Asiakasmaksut tarkistetaan
kuitenkin vähintään joka toinen vuosi.
Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot säännöllisessä kotihoidossa:
– Palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön:
 veronalaiset ansio- ja pääomatulot
 verosta vapaat tulot (esim. hoitotuki sisältäen veteraanilisän, ylimääräinen rintamalisä, elatusapu ja -tuki)
 metsätulo (asetus 28 a §)
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jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen
vuoden keskimääräinen kuukausitulo

– Tulot, joita ei oteta huomioon (asetus 29 §):
 lapsilisä
 lapsen hoitotuki
 kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
 asumistuki
 vammaistuki
 rintamalisää
 eikä muita 29 §:ssä mainittuja tukia ja avustuksia

2.2 Tilapäinen kotihoito ja -sairaanhoito
Tilapäinen kotihoito on satunnaista, ei jatkuvaa. Mikäli asiakkuus jatkuu yli 2kk, muuttuu palvelu
säännölliseksi ja siitä peritään säännöllisen kotihoidon maksu.
Tilapäisestä kotihoidosta peritään 12 €/alkava tunti.
Lääkärin valvonnassa suoritetusta kotisairaanhoidosta peritään vuodeksi 2018 asetuksen sallima
enimmäismäärä.
Lääkärin, hammaslääkärin kotikäynti
Muun henkilön suorittama kotikäynti

18,90 €
12,00 €

2.3 Lapsiperheiden kotipalvelu
Lapsiperheille annettavasta kotipalvelusta peritään 12 €/tunti.

2.4 Turvapalvelut
Perittävät maksut ovat:
 Turvapuhelimen asennus 50 €
 Turvapuhelinpalvelu (turvapuhelin ja hälytysten vastaanotto)
20 €/lankapuhelin/kk tai 30 €/kännykkä/kk
 Hälytyskäynti 12 €/käynti vuorokaudenajasta riippumatta
 Turvapuhelimeen liitettävä lisälaite 22,50 €/kk
 Lisärannekke 9,50 €/kk
 Soneco Call Care turvarannekke 24,20 €/kk
 Aktiiviturvapuhelin (esim. Vega-turvaranneke) 35 €/kk
 Aktiiviturvapuhelin lisälaitteella 40 €/kk
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Aktiiviturvapuhelimen paikannuspalvelu 20 €/kk
Yöpartiokäynnit 1 x yö 41 €/kk, 2 x yö 81 €/kk

Lisälaitteista saa tietoa palveluohjauksesta ja kotihoidosta.

2.5 Pyykkipalvelu
Pyykkipalvelu hoidetaan A-Pesun kautta. A-Pesu perii pyykistä kilohinnan. Kuortaneen pyykkipalvelu 3 €/kg. Soinissa peritään jälkikäsittelemättömästä pyykistä 7,50 €/koneellinen.

2.6 Asiointi- ja saattajapalvelu
Asiointipalvelu on asiakkaan puolesta tehtävää asiointia. Asiointipalvelusta peritään 7 €/kerta.

2.7 Sauna- ja kylvetyspalvelu
Asiakkaalle annetaan sauna- ja kylvetysapua heidän koteihinsa tai kuljetetaan palvelukeskuksiin
saunaan




Sauna- ja kylvetyspalveluista asiakkaan kotona peritään 12 €/kerta
Sauna- ja kylvetyspalvelusta palvelukeskuksissa peritään 12 €/kerta
Sauna- ja kylvetyspalveluun liittyvästä kuljetuksesta perittävä edestakainen matkan hinta
on 8 €.

2.8 Ateriapalvelut ja aterioiden kuljetuspalvelut


Kuntien ruokapalveluyksiköt hoitavat kotiin vietävien aterioiden kuljetukset ja kuntien tekniset lautakunnat vahvistavat aterioiden hinnat.

2.9 Päivätoiminta






Päivätoiminnasta peritään 17,60 €/kerta, enintään 8 tuntia (sis. ateriat)
Asumispalveluiden asukkailta peritään 10 €/kerta.
Intensiivikuntoutus 4 €/kerta ja jatkoryhmä 3 €/kerta.
Päivähoito 8,80 €/kerta. Päivätoiminnan ja intensiivikuntoutuksen edestakainen matkan
hinta 8 €.
Kotikuntoutus (ei palveluiden piirissä) 12 €/kerta.
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3.

Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen

Ikäihmisten tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja hoivaa ympärivuorokauden.
Tehostetussa palveluasumisessa maksut muodostuvat seuraavasti:




Vuokra, vesi- ja sähkömaksu, jokainen kunta määrittää vuokran suuruuden itse.
Tukipalvelumaksut: aterioista, pyykistä, siivouksesta, kylvetyksestä, asioinnista ja turvapuhelimesta sekä yhteishankintatarvikkeista (mm. puhdistusaineet, wc-paperit)
Hoivasta korkein säännöllisen kotihoidon maksu

Lääkkeiden jako toteutetaan lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Asukas maksaa itse lääkkeet ja
muut henkilökohtaiset tarvikkeet kuten kotonakin (ks. säännökset vaippa- ja hoitotarvikejakelusta).
Tehostetussa palveluasumisessa peritään
 Ruoasta Alavus perii 370 €/kk, Kuortane 328 €/kk, Ähtäri 450 €/kk ja Soini 427 €/kk
 Tarvikkeista 20 €/kk (sis. wc-, talouspaperi, pesukinnas, roskapussi)
 Siivouspalvelu 30 €/kk
 Pyykkipalvelu 40 €/kk
 Vuokra, joka määritetään vuokrasopimuksessa.
Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaan omaan käyttöön tulee asiakasmaksujen jälkeen jäädä
vähintään 180 €/kk.
Yksityisessä palveluasumisessa eriytetään hoitopäivämaksusta hoivan ja hoidon osuus niin, että
kaupunki maksaa hoivan ja hoidon osuuden ja perii tästä asiakasmaksuna säännöllisen kotihoidon
ylimmän maksun. Erikseen määritellyt tukipalvelut (ruoan, tarvikkeet, vuokran, sähkö- ja vesimaksut) yksityinen palvelun tuottaja laskuttaa suoraan asiakkaalta.
Tehostetun palveluasumisen yksiköt
Kuusiolinna Terveys Oy: Elviira, Hopeaharju, Kanervakoti, Kotivaara, Kuismankartano, Kotiranta,
Lukkarinhovi, Mäntyrinne, Rantakoto, Otsonkoti
Muut tuottajat: Karoliinakoti, Violakoti

3.1 Ikäihmisten palveluasuminen
Vanhuksille tarkoitettu asumispalvelu, jossa henkilökunta on paikalla osan vuorokautta.
Palveluasumisen yksiköt
Muut tuottajat: Hoikanranta, Liljanne-koti
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Yksityisessä palveluasumisessa eriytetään hoitopäivämaksusta hoivan ja hoidon osuus niin, että
kaupunki maksaa hoivan ja hoidon osuuden ja perii tästä asiakasmaksuna säännöllisen kotihoidon
ylimmän maksun. Erikseen määritellyt tukipalvelut (ruoan, tarvikkeet, vuokran, sähkö- ja vesimaksut) yksityinen palvelun tuottaja laskuttaa suoraan asiakkaalta.

3.2 Ikäihmisten tilapäinen asuminen ja vuorohoito
Asumispalveluissa toteutetaan lyhytaikaisena asumispalveluna omaishoidon vuorohoitoa ja tilapäistä kriisihoitoa. Vuorohoito on yksi vaihtoehto järjestää omaishoitajan lakisääteiset (3 vrk/kk)
vapaapäivät omaishoitajan hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi. Kriisihoito on tarkoitettu ikäihmiselle, jolla on tilapäinen kriisi, jota ei pystytä hoitamaan kotona. Kriisihoitojakson aikana selvitetään ja
järjestetään palvelut, jotta asiakas pystyy kotiutumaan.



Omaishoitajan vapaan aikana maksu päivältä on enintään kulloinkin omaishoitajalaissa
määritellyiltä vapaapäiviltä 11,40 €/vrk. (Laki 6 b §)
Asumispalveluiden vuorohoidosta ja kriisihoidosta peritään 38,80 €/vrk.

3.3 Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut
Omaishoitajan vapaan aikana maksu hoitopäivältä on enintään omaishoitajalaissa määritelty maksu 11,40 €/vrk.

4.

Erityisryhmien asumispalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Asumispalveluilla tarkoitetaan yleensä kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista tukevat palvelut liittyvät kiinteästi yhteen. Asumista
tukevat palvelut voivat olla hoito- ja hoivapalveluja, tukipalveluja kuten ateria-, vaatehuolto, hygienia- ja siivouspalveluja tai näiden yhdistelmiä. Palvelut voidaan ryhmitellä asiakkaiden toimintakyvyn, hoidon sitovuuden ja vaativuuden sekä annettavan palvelun määrän ja laadun perusteella
palvelukokonaisuuksiin. Asumispalvelut erityistä tukea tarvitseville järjestetään ja tuotetaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin ikäihmisten asumispalveluissa ja niistä peritään sosiaalihuoltolain mukaiset asiakasmaksut huomioiden mitä laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista § 4 mom. 2 säädetään.
Asumispalveluissa maksut muodostuvat seuraavasti:


vuokra, vesi- ja sähkömaksu yksikön hinnoittelemasti.
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tukipalvelumaksut: aterioista ja ylläpidosta (yhteishankintatarvikkeet mm. puhdistusaineet, wc-paperit) yksikön hinnoittelemasti.
palvelutarpeen mukaan määrittyvä säännöllisen kotihoidon maksu

Lääkkeiden jako toteutetaan lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Asukas maksaa itse lääkkeet ja
muut henkilökohtaiset tarvikkeet kuten kotonakin.
Yksityisessä palveluasumisessa eriytetään hoitopäivämaksusta hoivan ja hoidon osuus niin, että
kaupunki maksaa hoivan ja hoidon osuuden ja perii tästä asiakasmaksuna säännöllisen kotihoidon
palvelutarpeen mukaisen maksun. Erikseen määritellyt tukipalvelut (ruoan, tarvikkeet, vuokran,
sähkö- ja vesimaksut) yksityinen palvelun tuottaja laskuttaa suoraan asiakkaalta.
Palveluasumisessa asiakkaan omaan käyttöön tulee kaikkien asumis- ja asiakasmaksujen jälkeen
jäädä vähintään 180 €/kk.
Tusanhovin ryhmäkodit
aamupala 1,60 €
lounas 4,90 €
päivällinen 4,90 €
iltapala 1,60 €
yhteensä koko ateriapäivänhinta 13 €
ylläpitomaksua 100 €/kk
Männistön tukiasunnot

aamupala 1,60 €
lounas (sis. päiväkahvi) 4,90 €
päivällinen 4,90 €
iltapala 1,60 €
yhteensä koko ateriapäivänhinta 13 €

Tilapäisen poissaolon ajalta ylläpitomaksun ja asiakasmaksun omavastuuaika on 5 vrk, jolta maksut
peritään.
Erityisryhmien tilapäisessä asumisessa sovelletaan Asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista § 12, jonka mukaan lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja
ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä enintään 22,50 euroa hoitopäivältä.
Asumispalveluissa hoitopäivämaksu ei kerrytä maksukattoa.
Omaishoitajan vapaan aikana maksu hoitopäivältä on enintään omaishoitajalaissa määritelty maksu 11,40 €/vrk.
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5.

Kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen maksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (519/77) 4 §:n 1 momentin 2 kohdan
mukaan sosiaalipalveluista ovat maksuttomia kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa
tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 §:ssä tarkoitettu kuljetus. Kehitysvammaisten ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa
(=osapäiväistä) ja lain 28 §:ssä tarkoitettua opetusta saavan lapsen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta.
Asiakasmaksuasetuksen 21 §:n mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan
järjestetystä täydestä ylläpidosta voidaan periä maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa siten kuin 12
§:ssä säädetään ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa siten kuin 15 §:n 1, 3 ja 4 momentissa säädetään.
Kehitysvammaisen asiakkaan vastuulla ovat edellä mainituista rajoituksista huolimatta samat elämismenot kuin muillakin asiakkailla. Tämä tarkoittaa sitä, että asumispalvelua saavan kehitysvammaisen henkilön tulee maksaa vuokra, vesi- ja sähkömaksut sekä vuokraan liittyvä jyvitetty
osuus yhteisistä tiloista ja kiinteistön hoitomenot. Kehitysvammaisen henkilön päivittäinen ylläpito
ja siitä perittävä ylläpitomaksu sisältää päivittäisten aterioiden lisäksi harrastus- ja viriketarvikkeet,
yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut (sisustustarvikkeet), siivousvälineet ja puhdistusaineet, vaatehuolto ja pesuaineet sekä esimerkiksi kodin pientarvikkeet kuten lamput, biopussit ja wctarvikkeet sekä wc-paperit.

5.1 Asumispalvelujen ylläpito- ja ateriamaksut
Kehitysvammaisilta asiakkailta perittävä ylläpitomaksu Kuusiolinna Terveys Oy:n asumispalveluyksiköissä on asiakkaalle määritellyn palvelutarpeen mukaisesti 100 € / 120 € / 140 € kuukaudessa.
Palvelutarpeen määrittelevät asumisyksiköiden esimiehet yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa asiakaskohtaisissa hoito- ja palvelusuunnitelmaneuvotteluissa asiakkaan kanssa.
Raikulassa, Linnunlaulussa, Tervashovissa ja Tusanhovissa aterioista peritään asiakasmaksua seuraavasti:
aamupala 1,60 €
lounas 4,90 €
päiväkahvi 1,20 €
päivällinen 3,70 €
iltapala 1,60 €
yhteensä koko ateriapäivänhinta 13 €
Punatulkussa aterioiden hinta määräytyy erikseen asiakkaiden kanssa sovitulla tavalla.
Tilapäisen poissaolon ajalta ylläpitomaksun omavastuuaika on 5 vrk, jolta maksut peritään.
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5.2 Tilapäisen asumisen maksu
Tilapäinen asuminen tarkoittaa palveluasumisyksikössä tapahtuvaa ympärivuorokautista asumista,
joka sisältää ateriat ja ylläpidon.
Omissa palveluasumisyksiköissä
 16 vuotta täyttäneen (ateriat ja asuminen)
 alle 16-vuotiaat (ateriat ja asuminen)

16,10e/vrk
16,10€/vrk

Omaishoitajan vapaan aikana maksu hoitopäivältä on enintään omaishoitajalaissa määritelty maksu 11,40 €/vrk.

5.3 Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta
16 vuotta täyttäneiden kehitysvammaisten erityishuoltoon kuuluvassa työ- ja päivätoiminnassa
aterioista peritään 6,10 €/osallistumispäivä (sis. lounaan ja kahvin, sekä välipalan).

5.5 Kehitysvammaisten osapäivähoito
Yli 16-vuotiailta kehitysvammaisilta peritään Kuusiolinna Terveys Oy:n alueen yksiköissä tapahtuvasta osapäivähoidosta asiakasmaksua seuraavasti:
alle 5h/pv 8 €/hoitopäivä (sis. ateriat)
5-8h/pv
14 €/hoitopäivä (sis. ateriat)
yli 8h/pv laskutetaan tilapäisen asumisen maksulla 16,10 €
Alle 16-vuotiailta peritään ainoastaan ateriamaksu toteutuneiden aterioiden mukaan.

6.

Laitoshoidon maksut

6.1 Lyhytaikainen laitoshoito
Lyhytaikaisella laitoshoidolla tarkoitetaan laitosyksikössä annettua ympärivuorokautista lyhytkestoista akuuttia ja/tai kuntouttavaa hoitoa.
Hoitopäivämaksu

48,90 €/vrk
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Maksuja ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli
seitsemän.
Lyhytaikainen laitoshoito kerryttää terveydenhuollon maksukattoa. Maksukaton ylittymisen jälkeen (683 €) lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 22,50 €/vrk.
Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran vuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen
laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy.

6.2 Päivä- ja yöhoidon maksut (Asetus 13 §)


Maksu päivä- tai yöhoidosta 22,50 €/vrk

Kerryttää maksukattoa. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksua ei peritä.

6.3 Kuntoutushoidon maksut
Vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain (1326/2010) 29 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta
kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 16,90 euroa hoitopäivältä.
Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
Kerryttää maksukattoa. Maksukaton täyttymisen jälkeen maksua ei peritä.

6.4 Pitkäaikainen laitoshoito
Pitkäaikaisella laitoshoidolla tarkoitetaan laitosyksikössä annettua ympärivuorokautista hoitoa,
kun henkilön



hoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta ja
hoidon laitokseen otettaessa on arvioitu kestävän enintään kolme kuukautta, mutta hoito
on jatkunut kolme kuukautta ja hänen toimintakykynsä on katsottu heikentyneen siten, että häntä on tämän vuoksi hoidettava edelleen laitoksessa

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu
voi olla enintään 85 % hoidossa olevan kuukausitulosta. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavalle on jätettävä käyttövaroiksi vähintään 15 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 108 euroa kuukaudessa. Palvelusta perittävä maksu saa olla kuitenkin enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
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Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5 %
edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 108 euroa kuukaudessa. Jos molemmat puolisot
ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa, molemmille määräytyy oma maksu.
Maksukykyä määriteltäessä huomioon otetaan Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
(734/1992) ja – asetuksesta (912/1992).
Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi.
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Terveyspalvelujen vastaanottopalvelut

Terveyskeskuksen vuosimaksu (yli 18.v)


41,20 €

tai vaihtoehtoisesti joka käynniltä käyntimaksu

20,60 €

Päivystysmaksu (yli 18v.) arkisin klo: 20–08, la-su ja pyhäpäivinä

28,30 €

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon hoitajien vastaanottokäynti
10,00 €
Maksu voidaan periä kolmelta ensimmäiseltä kerralta. Vaihtoehtoisesti voi maksaa
terveyskeskuksen vuosimaksun 41,20 €, joka kattaa sekä lääkärin vastaanottokäynnit
ja avosairaanhoidolliset hoitajakäynnit.
Ennaltaehkäisevän hoidon käynnit hoitajien vastaanotolla, terveysneuvonta, terveystarkastukset, mielenterveystyö, seulonnat, neuvolapalvelut, tartuntalaissa tarkoitetut rokotukset, kouluterveydenhuolto ja opiskeluterveydenhuolto ovat maksuttomia.

Yksilökohtainen fysioterapia

11,40 €/hoitokerta

Sarjahoitokäynti (yli18v.) enit. 45krt/kalenterivuosi

11,40 €/hoitokerta

Jalkahoito (sarjahoito) (yli 18v.)

11,40 €/hoitokerta

Kotisairaalan käyntimaksu (perintä enintään 2krt/pvässä)

11,40 €/käynti

Lääkärin kotikäynti (ei kerrytä maksukattoa) (ei ikärajaa)

18,90 €
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Muun terv.huollon ammattihenkilön kotikäynti

12,00 €

Erikoissairaanhoitona toteutettu erikoislääkärin käyntimaksu (ei ikärajaa) 41,20 €
Päiväkirurgian maksu (ei ikärajaa)

135,10 €

Maksu lääkärintodistuksesta
Lääkärintodistus terveydentilasta (ei kerrytä maksukattoa)

50,80 €

Ajokorttitodistus (ei kerrytä maksukattoa)

61,00 €

Peruuttamaton ajanvaraus (yli 15v.) (Asetus 25 §)

50,80 €

Maksukatto ja maksujen seuranta (Asetus 26 a-b §)
Maksukaton kertymäkausi on kalenterivuosi. Maksukatto vuonna 2018 on 683 €.
Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia
kalenterivuoden loppuun lukuun ottamatta lyhytaikaista laitoshoitoa. Maksukaton
ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 22,50 € hoitopäivältä.
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Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

Käyntimaksu
 Suuhygienistillä
 Hammaslääkärillä
 Erikoishammaslääkärillä

10,20 €
13,10 €
19,20 €

Tarkastus
 Suppea
 Perus
 Laaja

8,40 €
18,90 €
37,50 €

Juurihoito
 ensiapuluonteinen avaus
 avaus
 lääkkeen vaihto
 juurentäyttö

18,90 €
18,90- 54,90 €
18,90 €
18,90- 37,50 €

Hammasröntgen
Optg-kuvaus
Hammaskivenpoisto

8,40€
18,90€
8,40- 77,00 €
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Hampaanpoisto
 Hampaanpoisto
 Leikkauksellinen poisto

18,90- 54,90 €
54,90- 77,00 €

Hampaiden paikkaus

18,90- 54,90 €

Puudutus
 Puudutus

8,40 €

Peruuttamaton aika

50,80 €

Maksu peritään ilman hyväksyttävää syytä käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta 15 vuotta täyttäneeltä.
Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille.
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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.
Lapsen tai nuoren tuloista asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 3 momentin perusteella perittävä maksu
lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä
perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista voi olla enintään 1835,20 €/kk. Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
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Yleistä asiakasmaksuista

Maksun enimmäismäärä (Laki 2 §):
”Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten
suuruinen.”
Maksun perimättä jättäminen tai alentaminen (Laki 11 §):
Asiakasmaksulaki velvoittaa alentamaan tai poistamaan määrättyä asiakasmaksua ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrättyä maksua mikäli maksun periminen
16

vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.
Asiakasmaksun alentamista tai poistamista haetaan sen määränneeltä viranomaiselta. Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen perustuu aina asiakaskohtaiseen tilannearviointiin.
Ensisijaisena toimenpiteenä edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta tai muusta lähteestä ne
etuudet, joihin vastaavassa tilanteessa oleva henkilö on tavanomaisesti oikeutettu (esim. asumistuki). Mikäli Kelan päätös asumistuesta on kielteinen ja voidaan olettaa, että syynä on asiakkaan
pääoma tai varallisuus, myöskään hoito- tai palvelumaksun alentamiselle ei ole riittäviä perusteita.
Viranhaltija selvittää asiakkaan taloudellisen tilanteen, tekee laskelman ja antaa asiasta valituskelpoisen päätöksen.
Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen
Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (pitkäaikainen laitoshoito, kotona annettavan
palvelun kk-maksu, asumispalvelut) määrätään toistaiseksi. Maksut kuitenkin tarkistetaan vähintään joka 2. vuosi.
Maksu tarkistetaan myös 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
 palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan.
Asiakkaan maksupäätöksessä pyydetään ilmoittamaan olosuhteiden tai tulojen muutoksista. Osa
sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkistukset tehdään joka
toinen vuosi.
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