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1. Maksukatto ja asiakasmaksun alentaminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto




683,00 €



Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuille on säädetty kalenterivuosittainen maksukatto.
Maksukaton täytyttyä asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut maksutta kalenterivuoden
loppuun. Maksuttomuus ei koske lyhytaikaista laitoshoitoa, josta peritään alennettu hoitopäivämaksu
maksukaton täyttymisen jälkeen.
Alle 18-vuotiaan maksut huomioidaan yhdessä huoltajan maksujen kanssa.



Maksukatossa huomioitavat maksut:
o
o
o
o
o



lyhytaikaisen (sosiaali- ja
terveydenhuollon) laitoshoidon maksut
terveysaseman lääkärikäyntien maksut
päiväkirurgian maksut
sairaalan poliklinikkamaksut
sarjahoidon maksut

o
o
o
o

kuntoutushoidon maksut
fysioterapiamaksut
tilapäisen kotisairaanhoidon maksut
etäpalvelu

o

muulta kuin Suomessa asuvalta
perittäviä (enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuvien
kustannusten suuruisia) maksuja
yksityislääkärin lähetteellä tehtyjen
laboratorio- ja kuvantamistutkimusten
maksuja
maksua käyttämättä tai peruuttamatta
jätetyistä palveluista
viivästyskorkoa ja perintäkuluja

Maksut, joita ei huomioida maksukatossa:
o
o
o
o
o
o

hammashuollon maksuja
sairaankuljetuksen maksuja
kotihoidon maksuja (ei tilapäinen
kotisairaanhoito)
lääkärintodistuksen maksuja
asumispalveluiden maksuja
maksuja, joiden maksamiseen palvelun
käyttäjälle on myönnetty
toimeentulotukea

o

o
o

(asiakasmaksulain 6 a § sekä asiakasmaksuasetuksen 26 a § ja 26 b §)

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen





Asiakasmaksu voidaan alentaa tai jättää perimättä yksilöllisen tarve- ja tilannearvion perusteella.
Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen taloudellisilla syillä tai elatusvelvollisuuden
vaarantumisen takia koskee sosiaalihuollon maksuja ja terveydenhuollon maksukyvyn mukaan
määräytyviä maksuja.
Pitkäaikaisen laitoshoidon, palveluasumisen ja kotihoidon maksut voidaan alentaa tai jättää
perimättä myös huollollisten syiden perusteella.
Asiakasmaksun alentamista tai siitä vapauttamista vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.
Hakemuksesta on käytävä ilmi, mistä maksuista haet alennusta tai vapautusta, mistä alkaen sekä
millä perusteilla. Hakemuksessa on esitettävä selvitys tuloista ja menoista tositteineen. Hakemus
osoitetaan asiakasmaksupäätöksestä vastaavalle viranhaltijalle.
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Pitkäaikaisen laitoshoidon, palveluasumisen ja kotihoidon maksut voidaan alentaa tai jättää
perimättä myös huollollisten syiden perusteella. Huollollisten syiden perusteella maksuja voidaan
alentaa tai jättää ne kokonaan perimättä, vaikka taloudelliset kriteerit maksujen perintään sinänsä
täyttyisivät. Perusteena on tällöin esimerkiksi se, että maksujen perimisen voidaan arvioida
aiheuttavan asiakkaalle kohtuuttomia psyykkisiä tai sosiaalisia ongelmia.

(sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 6 § (maksukykyyn tai muuhun syyhyn perustuva
maksuttomuus), 10 § (maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tekijät) ja 11 § (maksun perimättä
jättäminen ja alentaminen) sekä asiakasmaksuasetuksen 6 luku (maksukyvyn mukaan määräytyviin
maksuihin vaikuttavat tekijät)

2. Tulot, jotka otetaan huomioon
Osa asiakkailta laskutettavia palveluja on tulosidonnaisia, jolloin asiakkaan tuloksi lasketaan hänen
nettokuukausitulonsa. Nettotuloilla tarkoitetaan tuloja säännönmukaisen ennakonpidätyksen ja
ennakonkannon mukaisten verojen jälkeen. Myös verottomat tulot otetaan huomioon. Palkkatulojen lisäksi
otetaan huomioon eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot ja kiinteistön luovutuksen
yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi päätetty rahana suoritettava etuus (syytinki) sekä muut jatkuvat
henkilökohtaiset tulot samoin kuin pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot kuten korko-,
osinko- ja vuokratulot.
Tuloina otetaan huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja
elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulot sekä palvelun käyttäjän osuus yhtymän tuloista. Metsätulona
otetaan huomioon varojen arvostamisesta annetun lain (1142/2005) 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.
Sanottuja tuloja voidaan tarkistaa viimeksi toimitetun verotuksen osoittamasta tulosta niillä prosenttimäärillä,
jotka verohallitus vuosittain antamassaan päätöksessä ennakon perusteella pantavasta tulosta määrää.
Maksua määrättäessä asumispalvelussa asiakkaan tuloina otetaan huomioon Kelan maksama asumistuki
asumispalveluyksikön vuokraan sekä vammaisetuudet (myös eläkettä saavan hoitotuki). Puolisoiden
yhteispäätöksessä ei kuitenkaan huomioida tulona kotiin jäävän puolison asumistukea. Jos kuukausittaiset tulot
vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.
Huomioon otettavat nettotulot, mm.:
 Palkka
 Eläke
 Sairausvakuutuspäiväraha
 Kuntoutustuki
 Vammaisetuudet (sis. eläkettä saavan hoitotuki)
 Asumistuki
 Elinkorko
 Syytinki
 Elatusapu
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Ylimääräinen rintamalisä, veteraanilisä
Korko
Osinko
Sijoitusrahastojen voitto-osuudet
Säästöhenkivakuutuksen tuotto
Kuolinpesästä saatu tulo
Maa- ja metsätalouden tuotto
Vuokratulot
Muut henkilökohtaiset tulot

Tulot, joita ei oteta huomioon:
 Lapsilisä
 Lapsen hoitotuki
 Lapsen kotihoidon tuki
 Tapaturmavakuutuksen perusteella maksetut sairaanhoitotutkimuskulut
 Sotilasavustus
 Rintamalisä
 Opintoraha
 Aikuisopintoraha
 Opintotuen asumislisä
 Opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
 Perhehoidon kustannusten korvaukset
 Elatusapu/elatustuki huollettavasta
 Eläkkeisiin ja niihin verrattaviin tuloihin sisältyviä huollettavista aiheutuvia korotuksia

2.1. Vähennykset tuloista
2.1.1. Elatusvelvollisuus, tosiasialliset perhesuhteet ja syytinki
Ennen kuin asumispalvelusta perittävä maksu määrätään, henkilön kuukausituloista vähennetään suoritetut
vahvistetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä rahana
suoritettava syytinki.


Puolisoiden välinen vahvistettu elatussopimus otetaan huomioon tulojen vähennyksenä vain silloin,
kun puolisot asuvat erillään jo ennen asumispalvelun alkamista. Mikäli asumispalvelun asiakasmaksu
määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella, ei puolisoiden välistä elatussopimusta
oteta huomioon tulojen vähennyksenä.



Lapselle maksettava vahvistettu (sopimus tai tuomio) elatusapu vähennetään tuloista ennen kuin
maksu määrätään.



Palvelun saajalla saattaa olla jokin tosiasiallisista perhesuhteista johtuva muu kuin edellä esitetty
maksukykyyn vaikuttava seikka, joka voidaan ottaa huomioon maksua määrättäessä (esim. oman
vanhemman asuminen palvelun saajan kanssa yhteistaloudessa tai lapsen tarve saada elatusta
asumispalvelussa olevalta henkilöltä).



Vähennyksenä tuloista huomioidaan myös kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai
elinkaudeksi pidätetty rahana maksettava etuus, joka on hänen suoritettavanaan (syytinki).
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2.1.2. Asunnosta aiheutuvien menojen huomioonottaminen
Pitkäaikaisen asumispalvelun alkaessa varataan asukkaalle aikaa asuntojärjestelyjä varten seuraavasti:
Vuokra-asunnosta aiheutuvat menot otetaan huomioon pitkäaikaiseen asumispalveluun ottamiskuukauden
loppuun saakka sekä välittömästi sen jälkeen yhden (1) kuukauden irtisanomisajan verran. (Huoneenvuokralaki
52 § 3 mom.).
Asumisoikeusasunnosta menot huomioidaan edellä mainituin ehdoin, mutta kolmen (3) kuukauden ajan.
Omistusasunnosta aiheutuvat menot voidaan ottaa huomioon pitkäaikaiseen asumispalveluun
ottamiskuukauden loppuun saakka sekä välittömästi sen jälkeen enintään kuuden (6) kuukauden ajan. Muusta
kuin vakituisena asuntona käytetystä asunnosta aiheutuvia kuluja ei oteta huomioon vähennyksenä.
Asumispalveluyksikössä asuvan henkilön aiemman asunnon menoina voidaan ottaa huomioon asiakasmaksua
määrättäessä seuraavat menot:







vuokra-asunnon kuukausivuokra
asunto-osakeyhtiössä olevan omistusasunnon hoitovastike
kiinteistön hoito- ja lämmityskulut
kiinteistövero
nuohouskulut kiinteistössä
palovakuutusmaksu kiinteistössä

2.1.3. Edunvalvojan palkkio
Valtioneuvosto on antanut asetuksen edunvalvojan palkkion määräytymisestä (696/2012). Edunvalvojan
palkkio muodostuu vuotuisesta perusmaksusta ja lisämaksusta. Asiakasmaksua määrättäessä vähennyksenä
tuloista otetaan huomioon edunvalvojan palkkion perusmaksu ja maistraatin tilintarkastusmaksu kuukautta
kohden. Lisäksi vähennyksenä tuloista huomioidaan asetuksen 4 §:n 1 momentin mukainen 200 euron
lisämaksu edunvalvonnan aloittamisesta aiheutuvista toimenpiteistä. Asiakkaan tai edunvalvojan tulee
ilmoittaa maksupäätöksen tekijälle mahdollisista edunvalvonnasta aiheutuvista kuluista.

2.1.4. Ulosottojen huomioonottaminen
Henkilön toistuvaistuloista suoritettavaa ulosmittausta ei pääsääntöisesti oteta vähennyksenä huomioon.
Poikkeustapauksessa se voidaan ottaa huomioon, jos ulosmittauksen huomiotta jättämisestä henkilölle syntyisi
ulosmitattavaa asiakasmaksuvelkaa.
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3. Terveydenhuolto
3.1. Maksuttomat palvelut


Palvelun maksuttomuus koskee:


maksukaton täyttymisen jälkeen maksukattoon kuuluvia palveluita lukuun ottamatta lyhytaikaista
laitoshoitoa
lääkärintodistusta tai –lausuntoa, kun potilas hakee sen perusteella Kelan päätöstä lääkehoidon
erityiskorvattavuudesta
lääkärintodistusta tai -lausuntoa, joka tarvitaan asiakkaan hoidon tai kuntoutuksen saamiseksi tai
sellaisen lyhytaikaisen sairausloman tarpeen osoittamiseksi, jonka kesto on enintään
sairausvakuutuslain 8 luvun 7 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun omavastuuajan pituinen
työtä vailla olevien kuntalaisten terveystarkastuksia
asevelvollisuustarkastukseen liittyvää lausuntoa
sotainvalideja
koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyntejä, terveydenhuoltolain 16 §:n nojalla järjestettyjä
kouluterveydenhuollon palveluja myös 18 vuotta täyttäneille
mielenterveyspalvelujen käyntejä
perusterveydenhuollon lääkärin vastaanottokäyntejä silloin, kun käynnillä tutkitaan ja hoidetaan
ainoastaan mielenterveyteen liittyvää vaivaa.
Hengityshalvauspotilaille annettavaa hoitoa ja ylläpitoa sekä siihen liittyviä kuljetuksia
alle 18-vuotiaiden vastaanottokäyntejä
ehkäisy-, äitiys- ja lastenneuvolan käyntejä
terveyskeskuksen määräämiä laboratorio- ja röntgentutkimuksia
todistusta rintamaveteraaneille tarkoitettuun kuntoutukseen
perhesuunnittelukäyntejä, joihin ei sisälly sairaanhoitoa
neuvolan äitiys- ja isyystutkimukseen liittyviä käyntejä
laitoshoidon maksua maksavilta asiakkailta, joilta ei peritä erillismaksuja muista terveydenhuollon
palveluista
tartuntatautilain mukaista hoitoa, yleisvaaralliselle tartuntataudille altistuneeksi todetun tai
perustellusti altistuneeksi epäillyn karanteenia ja valvottaviin tartuntatauteihin kuuluvien HIVinfektion, sankkerin, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimusta, hoitoa ja
taudin ehkäisyyn olemassa olevaa lääkitystä (HIV-infektio).
yleisen rokotusohjelman rokotuksia
perusterveydenhuollon sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön vastaanottokäyntejä























Palvelukohtaiset tarkennukset maksuttomuudesta esitetään luvuissa 3.2. ja 3.3.

(asiakasmaksulaki 5 § ja terveydenhuoltolaki 13 – 17 §, 19 § , 24 §, 27 § ja 29 §, tartuntatautilaki 44 - 48 §, 60 §
ja 63 §)

3.2. Terveysasemat
Terveysaseman lääkärin vastaanottokäynti



20,60 €

käyntimaksu

Asiakasmaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä lääkärin vastaanottokäynniltä, minkä jälkeen palvelu
on maksutonta kalenterivuoden loppuun.
Käyntimaksu peritään myös etänä tapahtuvista käynneistä
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(asiakasmaksuasetus 7 §, perusturvalautakunta 23.4.2020 § 44)
Kiirevastaanoton päivystysmaksu la-su

28,30 €

käyntimaksu

Peruuttamatta jätetty käyntiaika

50,80 €

kertamaksu




Peruuttamatta jätetystä käynnistä peritään maksu, mikäli asiakas jättää saapumatta varatulle lääkärin
tai hoitajan vastaanottoajalle ilman hyväksyttävää syytä.
Maksu veloitetaan 18 vuotta täyttäneiltä.

(asiakasmaksulaki 3 §)
Yksilökohtainen fysioterapia

11,40 €

käyntimaksu

Ryhmäkäynti, fysioterapia

5,70 €

käyntimaksu

11,40 €

käyntimaksu




Käyntimaksu peritään myös etänä tapahtuvista käynneistä
Alle 18-vuotiaille palvelu on maksuton

(asiakasmaksuasetus 7 §, perusturvalautakunta 23.4.2020 § 44)
Sarjassa annettava hoito





Hoito perustuu asiakkaalle laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja se toteutetaan
samankaltaisena tai lähes samankaltaisena useita kertoja muodostaen hoitosarjan.
Sarjassa annettavaa hoitoa ovat jatkuva fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus sekä muut näihin
rinnastettavat toimintakykyä ylläpitävät ja parantavat terapiat ja toimenpiteet.
Asiakasmaksu peritään enintään 45 kerralta kalenterivuodessa.
Asiakasmaksua ei peritä luvussa 3.1. esitetyn listauksen mukaisesti. Lisäksi lääkinnälliseen
kuntoutukseen kuuluva neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä
sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus ovat asiakkaalle maksuttomia.

(asiakasmaksuasetus 11 §)
Suonensisäiset antibiootit, siedätyshoito ja haavahoito

11,40 €

käyntimaksu

15,80 €

käyntimaksu

Käyntimaksu enintään 10 kertaa kalenterivuodessa/hoitojakso
Ravitsemusterapeutin käynnit



Käynneiltä, jotka eivät ole terveydenedistämiseen tai ehkäisevään terveydenhuoltoon liittyviä
käyntejä.
Käyntimaksu peritään myös etänä tapahtuvista käynneistä

Jalkaterapeutin peruskäynti

15,80 €

käyntimaksu

Jalkaterapeutin sarjakäynti

11,40 €

käyntimaksu

Kotikäynnit


Lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamista kotikäynneistä peritään vastaavat
asiakasmaksut kuin tilapäisen kotisairaanhoidon käynneistä (ks. 4.2.1).
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4. Sosiaalihuolto
4.1. Maksuttomat palvelut


Palvelun maksuttomuus koskee:

o
o

o



o

sotainvalideja
kehitysvammaisten erityishuoltoon
kuuluvia palveluja, lukuun ottamatta
ylläpitoa
vammaispalvelulain 8 §:n mukaista:
a) päivätoimintaa, lukuun ottamatta
kuljetusta ja aterioita
b) henkilökohtaista apua
c) palveluasumiseen liittyviä
erityispalveluja, lukuun ottamatta
ylläpitoa

o
o
o

o

rintamaveteraanien kotihoidon
palveluja
polikliinistä päihdehuoltoa
erityislaeissa kunnan tehtäväksi
määrättyjä maksuttomia palveluja
maksuttomaksi säädettyjä
sosiaalihuollon palveluja mm.
sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja sosiaalinen
kuntoutus ja perhetyö
asiakkaita, joilla maksajana on muu
taho

Palvelukohtaiset tarkennukset maksuttomuudesta esitetään luvuissa 4.2.−4.10.

(asiakasmaksulaki 4 §, 5 §, vammaispalvelulaki 8 §, kehitysvammalaki 2 §, 39 §)

4.2. Kotona annettavat palvelut
4.2.1. Kotihoito
Tilapäinen kotipalvelu




13,60 €

käyntimaksu

Tilapäisen kotipalvelun käynneistä peritään kertamaksu palvelun keston mukaisesti. Käyntimaksuilla
ei ole päiväkohtaista enimmäisrajaa.
Alle kahden kuukauden pituinen palvelu
Käyntimaksu on työntekijäkohtainen, joten mikäli asiakkaan luona täytyy käydä kaksi työntekijää
samalla kertaa, peritään käyntimaksu kaksinkertaisena

(asiakasmaksuasetus 3 §)
Tilapäinen kotisairaanhoito, lääkärin kotikäynti


18,90 €

käyntimaksu

Asiakasmaksua ei peritä lääketieteellisistä syistä tehdyn kotikäynnin yhteydessä luvussa 3.1. esitetyn
listauksen mukaisesti. Lääkärin kotikäynti tilapäisessä kotisairaanhoidossa ei kerrytä maksukattoa.

(asiakasmaksuasetus 3 §)
Tilapäinen kotisairaanhoito, muun terveydenhuollon
ammattilaisen suorittama kotikäynti



12,00 €

käyntimaksu

Asiakasmaksua ei peritä luvuissa 3.1. esitettyjen listauksien mukaisesti. Tilapäisessä
kotisairaanhoidossa muun terveydenhuollon ammattilaisen suorittama kotikäynti ei kerrytä
maksukattoa.
Kotiutustiimin tekemät käynnit tehdään arviointijakson aikana
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Käyntimaksu on työntekijäkohtainen, joten mikäli asiakkaan luona täytyy käydä kaksi työntekijää
samalla kertaa, peritään käyntimaksu kaksinkertaisena

(asiakasmaksuasetus 3 §)
Kotikuntoutus



11,50 €

Kotikuntoutustiimin hoitokäynneistä peritään käyntimaksua.
Kotikuntoutuksen liittyvät alku- ja loppu arviointikäynnit, fysioterapeutin suorittamina ovat
maksuttomia.

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta
palvelusta perittävä maksu
Jatkuva kotihoito ikäihmisten palveluissa
-

-

-

käyntimaksu

kuukausimaksu

Kotihoidon palvelukokonaisuus voi sisältää sosiaalihuoltolain 19 § mukaisen kotipalvelun ja
terveydenhuoltolain 25 §:n mukaisen kotisairaanhoidon.
Kotihoito tai kotipalvelu katsotaan jatkuvaksi ja säännölliseksi, jos asiakas saa palvelua vähintään
kerran viikossa ja lisäksi palvelun arvioidaan kestävän vähintään 2 kuukautta tai palvelu on
tosiasiallisesti kestänyt jo vähintään 2 kuukautta.
Säännöllisestä ja jatkuvasta kotihoidosta ja lapsiperheiden säännöllisestä kotipalvelusta peritään
asiakasmaksulain 10 e §:n mukainen kuukausimaksu. Asiakasmaksu määräytyy palvelupäätökseen
kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Asiakasmaksu
lasketaan maksutaulukon mukaisesti tulorajan ylittävistä bruttotuloista. Maksu saa olla enintään
palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen (asiakasmaksulaki 2 §).
Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksukyvyn mukaan
määräytyvät asiakasmaksut tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi.
Kuukausimaksun suuruus määritellään tämän asiakasmaksuohjeen lopussa olevan taulukon
mukaisesti.

(asiakasmaksulaki 7 b § ja 10 e §)

4.2.2. Kotiin annettavat tukipalvelut
Muistihoitajan / -ohjaajan käynti


käyntimaksu

7,00 €

kertamaksu

Tarkastus- ja testikäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia

Ateriapalvelu


11,40 €

Asiakkaalle toimitetaan kotiin lounas klo 11-14 välillä 1-5 päivänä viikossa

Saunapalvelu

7,00 €

kertamaksu

Lääkeannosjakelulaite

25,00 €

kuukausimaksu

Turvapuhelinpalvelu

25,00 €

kuukausimaksu
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Kauppapalvelu
Kerran viikossa kotiin toimitettuna

13,60 €

kertamaksu

Jos bruttotulot alle 1 400 € / (yhden hengen talous) tai alle 1 800 €
/ kk (kahden hengen talous)

6,80 €

kertamaksu

Asiakkaan vaatteet pestään ja jälkikäsitellään / koneellinen

10,00 €

kertamaksu

Pyykin kuljetus

3,20 €

kertamaksu

Kotikäynti pituudeltaan alle 4 tuntia

16,00 €

käyntimaksu

Kotikäynti pituudeltaan 4 – 8 tuntia

26,00 €

Ryhmähoito

8,00 €

yksi lapsi

16,00 €

2 tai useampi lapsi

Vaatehuolto

4.2.3. Lapsiperheiden kotipalvelu

Asiakas maksaa kotipalvelusta bruttotulojen, perheen koon ja palvelun määrän mukaan määräytyvän
kuukausimaksun tai käynnin pituuden mukaan määräytyvän käyntimaksun. Tilapäistä lapsiperheiden
kotipalvelun maksua ei peritä, jos perheen bruttotulot alittava perhekoon mukaisen maksuttomuuden
ylärajan alla olevan taulukon mukaan. Tällöin perheen tulee toimittaa tulotietonsa.
perheenjäsenten
lukumäärä
1
2
3
4
5
6

maksuttomuuden
yläraja, kotitalouden bruttotulot euroa/kk
588
1084
1701
2103
2546
2924

Jos perheen henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla kustakin seuraavasta
henkilöstä. Maksua ei peritä:
 lapsiperheiltä lastensuojelulain avohuollon tukitoimena toteutettavasta kotipalvelusta
 lapsiperheiltä, jotka saavat toimeentulotukea
asiakasmaksulaki (734/1992) ja asiakasmaksuasetus (912/1992)
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4.3. Työ- ja päivätoiminta
Työtoiminta






Työtoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain, kehitysvammalain ja kuntouttavan työtoiminnan lain
perusteella.
Sosiaalihuoltolain mukaisella työtoiminnalla tarkoitetaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja sitä
edistävää toimintaa. Työtoimintaa järjestetään työkyvyttömille henkilöille, joilla vammaisuudesta
johtuen ei ole edellytyksiä osallistua 27 d §:ssä tarkoitettuun työhön ja joiden toimeentulo perustuu
pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 §:n ja asetuksen mukaan kehitysvammaiselle
henkilölle järjestetään osana erityishuoltoa työtoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää
kehitysvammaisten henkilöiden yhteiskunnallista sopeutumista.
Kuntien on järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka
saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea ja jotka eivät työ- ja toimintakykynsä takia kykene
osallistumaan TE-hallinnon ensisijaisiin palveluihin. Lain kuntouttavasta työtoiminnasta 13 §:n
mukaan kuntouttava työtoiminta on sovitettava henkilön työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen
mukaan niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa.

Laki, jonka perusteella
palvelu on myönnetty

Työtoiminta

Ateriat

Kuljetukset

Erityishuoltolaki
(kehitysvammaiset)

Ei peritä maksua

Peritään kohdan 4.8.
mukaisesti

Ei peritä maksua

Sosiaalihuoltolaki

Ei peritä maksua

Peritään kohdan 4.8.
mukaisesti

Peritään kohdan 3.9.
mukaisesti

Laki kuntouttavasta
työtoiminnasta

Ei peritä maksua

Peritään kohdan 4.8.
mukaisesti

Asiakkaat järjestävät
itse kuljetuksen

laki kehitysvammaisen erityishuollosta 2§, sosiaalihuoltolaki, laki kuntouttavasta työtoiminnasta

Päivätoiminta





Päivätoimintaa järjestetään kehitysvammalain tai vammaispalvelulain perusteella.
Mikäli vaikeavammaisella henkilöllä ei ole edellytyksiä vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin
vaikean toimintarajoitteen (esimerkiksi henkisen toiminnan vajavuus) vuoksi osallistua
sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan, tulee palvelu järjestää vammaispalvelulain mukaisena
päivätoimintana.
Kehitysvammaisten erityishuoltoon liittyvät kuljetukset ovat maksuttomia. Tämän vuoksi
kehitysvammaisen henkilön edun mukaista on järjestää päivätoiminta ja siihen liittyvät kuljetukset
kehitysvammalain ja -asetuksen mukaisesti, vaikka kehitysvammaisilla on oikeus myös
vammaispalvelulain mukaiseen päivätoimintaan. Kehitysvammaisten loma-ajan hoidosta peritään
asiakasmaksu.
Päivätoiminta

Ateriat
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Kuljetukset

Laki, jonka perusteella
palvelu on myönnetty

Vammaispalvelulaki
(Vammaiset)

Ei peritä maksua

Peritään kohdan 4.8.
mukaisesti

Peritään kohdan 4.9.
mukaisesti

Erityishuoltolaki
(Kehitysvammaiset)

Ei peritä maksua

Peritään kohdan 4.8.
mukaisesti

Ei peritä maksua

Sosiaalihuoltolaki
(Mielenterveys- ja
päihdekuntoutujat)

Ei peritä maksua

Peritään kohdan 4.8.
mukaisesti

Asiakkaat järjestävät
itse kuljetuksen

Sosiaalihuoltolaki
(Ikäihmisten
päivätoiminta)

22,80 €

Sisältyy
päivätoimintamaksuun

Asiakkaat järjestävät
itse kuljetuksen

Vammaispalvelulaki 8 b §, laki kehitysvammaisen erityishuollosta 2 §, sosiaalihuoltolaki

4.4. Perhehoito (pl. lastensuojelun perhehoito)
Pitkäaikainen perhehoito






kuukausimaksu

Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksu voi olla enintään 85
prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Asiakkaalle jätetään kuukausittaiseksi
käyttövaraksi 15 prosenttia tuloista, kuitenkin vähintään 164 euroa.
Alle 16-vuotiaalta peritään korvauksena hoidosta, ylläpidosta tai huollosta lapsilisä ja vammaistuki
siltä ajalta, jonka perhehoito kestää. Lapsilisä peritään kokonaisuudessaan. Vammaistuki peritään
siten, että asiakkaalle jätetään käyttövaraksi 15 % vammaistuesta, kuitenkin vähintään 164 euroa
kuukaudessa (vuonna 2021).
Perhehoidon kuukausimaksua maksavalta asiakkaalta ei peritä samanaikaisesti muita lyhytaikaisen
sosiaalihuollon palveluiden maksuja, kuten päivätoiminnan ateriamaksuja.
asiakasmaksulain 7 c §:ssä tarkoitettua maksua ei kuitenkaan saa periä lastensuojelulain,
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla annetusta perhehoidosta

(asiakasmaksulaki 7 c §, asiakasmaksuasetus 19 §, perhehoitolaki 3 §, asiakasmaksulaki 4 §)
Lyhytaikainen perhehoito, yli 16-vuotiaat

25,20 €

vuorokausimaksu

Lyhytaikainen perhehoito, alle 16-vuotiaat

10,80 €

vuorokausimaksu



Ateriamaksua ei erikseen peritä
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4.5. Omaishoito
Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut






11,40 €

vuorokausimaksu

Omaishoidontuen lain mukaisista omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisista palveluista peritään
asiakasmaksu vuorokausiperusteisesti.
Asiakasmaksun lisäksi ei peritä erillismaksuja aterioista tai muista palvelupakettiin kuuluvista
palveluista.
Kunta voi tarvittaessa järjestää tuen tarpeessa olevan henkilön päivittäin sitovaa hoitoa ja
huolenpitoa antavalle omaiselle tai läheiselle vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia
virkistysvapaita myös sosiaalihuoltolain mukaan. Palvelusta peritään asiakasmaksu
vuorokausiperusteisesti.
Palvelurahasta ja sijaishoitajasta ei peritä asiakasmaksua.

Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut:
 Asiakasmaksua ei peritä asiakkaan omassa kodissa toteutettujen vapaapäivien ajalta.
asiakasmaksulaki 6 b §, sosiaalihuoltolaki 27 b §, laki omaishoidontuesta
Omaistaan tai läheistään hoitavan vapaat




11,40 €

vuorokausimaksu

Kunta voi sosiaalihuoltolain (1301/2014) 27 b §:n perusteella järjestää vapaata ilman
omaishoitosopimusta omaistaan tai läheistään hoitavalle henkilölle, jonka antama hoito ja
huolenpito on päivittäin sitovaa. Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon järjestämisestä
vapaan aikana.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 6 c §:n mukaan sosiaalihuoltolain nojalla
järjestettävän vapaan aikaisen palvelun asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin
omaishoidon tuesta annetun lain nojalla järjestettävässä vapaassa. Poikkeuksena ovat palvelut, jotka
on säädetty kokonaan tai osittain maksuttomiksi.

asiakasmaksulaki 6 b §, sosiaalihuoltolaki 27 b §, laki omaishoidontuesta
Peruuttamatta jätetty lyhytaikainen hoito- tai
asumispalvelupaikka

50,80€

kertamaksu

Jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- tai
asumispalvelupaikan ja asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta
peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana asianomaiseen yksikköön, asiakkaalta peritään maksu.
Maksua ei peritä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksytty syy tai maksun perimistä
pidettäisiin kohtuuttomana.
asiakasmaksulaki 3 §

4.6. Asumispalvelut
4.6.1. Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut
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Pitkäaikaiset asumispalvelut

kuukausimaksu

Tehostettu palveluasuminen
Tehostettu palveluasuminen
 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) 7 c § määrittelee pitkäaikaisesta
tehostetusta palveluasumisesta perittävät asiakasmaksut. Asiakkaalle tehdään
asiakasmaksupäätös pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuperusteiden mukaan.
Maksuperustetta sovelletaan sosiaalihuoltolain mukaisesti järjestettävissä vanhusten
palvelujen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen pitkäaikaisessa tehostetussa
palveluasumisessa.
 Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta peritään asiakkaan nettokuukausitulojen
mukainen asiakasmaksu. Yksinasuvan asiakkaan asiakasmaksu on enintään 85 % asiakkaan
nettokuukausituloista. Asiakkaan käyttöön jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 %
nettotuloista, kuitenkin vähintään 164 euroa kuukaudessa. (asiakasmaksulaki 7 c §.)
 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vaativassa tehostetussa palveluasumisessa asiakkaan
vähimmäiskäyttövara on 257,07 euroa/kk, jos ateriat tulevat palveluntuottajalta ja 504,06
euroa/kk, jos asukkaalla ei ole aterioita
 Mikäli asiakas on ennen palvelun alkamista asunut yhteistaloudessa avioliitossa tai
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison
kuukausitulot, asiakasmaksu määräytyy perheen yhteisten nettokuukausitulojen perusteella
ja on 42,5 % yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Asiakkaalle tulee kuitenkin jäädä
vähimmäiskäyttövara 164 euroa kuukaudessa. (asiakasmaksulaki 7 c §.)
 Maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen
(asiakasmaksulaki 2 §).
 Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksukyvyn
mukaan määräytyvät asiakasmaksut tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi.
 Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen osalta tuloista tehtävistä erityisistä vähennyksistä
säädetään asiakasmaksulain 10 d §:ssä. Kunnan on maksun suuruudesta päättäessään
vähennettävä tuloista kohtuulliset asumismenot, jotka pitkäaikaisesta tehostetusta
palveluasumisesta aiheutuu. Käytännössä asiakkaan tuloista vähennetään hänen
asumispalveluyksikköön maksamansa vuokra. Asumismenoista vähennetään valtion varoista
maksettava asumistuki. Asumismenojen lisäksi tuloista vähennetään 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 vuosiomavastuun
suuruisena. Muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten
ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen
edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon
ammattihenkilö on arvioinut ne terveydelle tarpeellisiksi. Lääkekulujen vähentäminen koskee
myös pitkäaikaisesta perhehoidosta perittävää maksua.
 Aiemmin lääkekuluja tai vuokraa ei ole vähennetty asiakkaan tuloista. Vuokran määrä on
huomioitu asiakasmaksun määrää alentavana menona. Lääkekulut asiakkaan on tullut kattaa
asiakasmaksun ja vuokran jälkeen käyttöön jäävällä vähimmäiskäyttövaralla.
Lääkekustannusten vähentäminen asiakkaan tuloista 1.7.2021 lähtien turvaa asiakkaan kyvyn
maksaa hänelle määrätyt lääkkeet. Vuosiomavastuun määrä on vuonna 2021 yhteensä 579,78
euroa. Tämä tarkoittaa enintään 48,32 euron lääkekulun huomioimista kuukaudessa. Näiden
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menojen lisäksi asiakkaan ilmoituksen mukaan tuloista tehtävänä vähennyksenä huomioidaan
terveydelle tarpeellisia lääkkeitä ja voiteita.
Asiakasmaksulaki 7 c §, 10 b §, 10 c §, 10 d §, 14 §
Pitkäaikaiset asumispalvelut

kuukausimaksu

Palveluasuminen







Asiakas tekee palveluntuottajan kanssa huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopimuksen ja
maksaa vuokran palveluntuottajalle.
Asiakasmaksulain 10 e §:n mukaan pitkäaikaisen palveluasumisen maksu määräytyy
palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon
mukaan. Pitkäaikaisesta palveluasumisesta voidaan periä asiakkaan tuloihin perustuva
asiakasmaksu, mikäli palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on
tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta (asiakasmaksulaki 7 b §). Taulukko on
tämän asiakasmaksuohjeen lopussa.
Maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen
(asiakasmaksulaki 2 §).
Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksukyvyn
mukaan määräytyvät asiakasmaksut tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi.
Asiakasmaksun tulona huomioidaan tulorajan ylittävät bruttotulot. Tulorajat määräytyvät
perheen koon mukaan. Tulorajojen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi työeläkeindeksin
mukaisesti, ja tarkistetut euromäärät tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden
alusta.

Asiakasmaksulaki 2 §, 7 b § ja 10 e §
Tuettu asuminen

Sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisesta tuetusta asumisesta ei peritä palvelumaksua. Palvelu tuotetaan
pääsääntöisesti asiakkaan omaan kotiin, jolloin asiakas itse vastaa vuokranmaksusta ja muista asumisen
kustannuksista.
Lyhytaikaiset asumispalvelut



Käyttövaraa tulee jäädä kuten
asumispalveluissa.
Ateriamaksua ei erikseen peritä

18,90 €
edellä

pitkäaikaisissa

vuorokausimaksu

sosiaalihuoltolain

mukaisissa

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 21 §

4.6.2. Vammais- ja kehitysvammalain mukaiset asumispalvelut
Asiakkaalle järjestetään asuminen vammaispalvelulain 8 § tai kehitysvammalain mukaisesti, jos asiakas ei saa
riittäviä ja hänelle soveltuvia palveluja ensisijaisten lakien, kuten sosiaalihuoltolain perusteella.
Pitkäaikaiset asumispalvelut

kuukausimaksu
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Vammais- ja kehitysvammalain mukaisessa palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa
voidaan periä kaikki ne maksut, jotka aiheutuvat tavallisesta asumisesta, esimerkiksi vuokra, sähkö- ja
vesimaksut ja muut elinkustannukset, kuten ruoka. Palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut ovat
asiakkaalle maksuttomia. Asiakkaat maksavat vuokran joko suoraan palveluntuottajalle tai kunnalle
Käyttövaraa tulee jäädä vähintään:
o 257,07 euroa/kk, ateriat tulevat palveluntuottajalta
o 504,06 euroa/kk, jos asukkaalla ei ole aterioita



Seuraavista ylläpidon palveluista peritään maksu:
o asumisyksikön asukkaille tarjoama internet-yhteys tai tietokone
o päivittäinen sanomalehti, aikakauslehdet
o siivoustarvikkeet, siivousvälineet ja siivousaineet tai WC-paperit
o saunan käyttö, jos sitä ei peritä vuokrassa tai peritä erillistä saunamaksua
o yhteisissä tiloissa olevan pyykinpesukoneen, mankelin, kuivauskoneen tai kuivaushuoneen
käyttö
o yhteisten harrastusvälineiden tai harrastustilojen käyttö, jos niiden käyttö ei sisälly vuokraan



Asiakasmaksu on:
o 15,30€/kk Mikäli asiakas käyttää 1-2 yllämainitusta palveluista
o 45,90 €/kk Mikäli asiakas käyttää 3 yllämainituista palveluista



Kuntayhtymät Kårkulla Samkommun ja Eteva laskuttavat palveluistaan omien maksuperiaatteiden
mukaan.

Erityispalveluna järjestetty perhehoito

kuukausimaksu

Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten erityispalveluna järjestetystä perhehoidosta voidaan periä maksut
ylläpidosta, kuten ravinnosta ja asumisesta sekä muista asiakkaan käyttämistä palveluista (mm. vaatehuolto,
sauna) ja tarvikkeista (esim. hygieniatarvikkeet, siivousvälineet). Maksu määräytyy kuten pitkäaikaisissa
asumispalveluissa.
Asiakasmaksulaki 7 b § 2 kohta
Lyhytaikaiset asumispalvelut /Asumisvalmennus






18,90 €

vuorokausimaksu

Käyttövaraa tulee jäädä kuten edellä pitkäaikaisissa asumispalveluissa.
Ateriamaksua ei erikseen peritä
Asiakasmaksu peritään tulo- ja lähtöpäiviltä.
Hoito järjestetään asiakkaan kodin ulkopuolella.
Asumisvalmennuksesta laskutetaan vuorokausimaksu, mikäli asiakas ei solmi vuokrasopimusta
yksikön kanssa, silloin sovelletaan pitkäaikaisen asumisen maksua.

Vammaispalvelulaki (380/1987) 8 §, erityishuoltolaki (519/1977)

Peruuttamatta jätetty lyhytaikainen hoito- tai
asumispalvelupaikka

50,80€

kertamaksu

Jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- tai
asumispalvelupaikan ja asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta
peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana asianomaiseen yksikköön, asiakkaalta peritään maksu.
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Maksua ei peritä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksytty syy tai maksun perimistä
pidettäisiin kohtuuttomana.
Asiakasmaksulaki 3 §

4.7. Laitoshoito
Pitkäaikainen laitoshoito










Kuukausimaksu

Laitoshoidon asiakasmaksu peritään kuukausimaksuna jakson kaikilta hoitopäiviltä, myös tulo- ja
lähtöpäiviltä. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen yksikköön, lähettävä yksikkö ei saa periä maksua
siltä päivältä, jona asiakas siirtyy.
Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) 7 c
§:n mukainen, asiakkaan tuloihin perustuva asiakasmaksu. Yksinasuvan asiakkaan asiakasmaksu on
85 % asiakkaan nettokuukausituloista. Asiakkaan käyttöön jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 %
nettotuloista, kuitenkin vähintään 110 euroa kuukaudessa (vuonna 2021).
Mikäli asiakas on ennen laitoshoitoon tulemistaan asunut yhteistaloudessa avioliitossa tai
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison
kuukausitulot, asiakasmaksu määräytyy perheen yhteisten nettokuukausitulojen perusteella ja on
42,5 % yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Asiakkaalle tulee kuitenkin jäädä minimikäyttövara
110 euroa kuukaudessa.
Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan palvelusta voidaan periä maksu, joka saa olla enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksukyvyn mukaan
määräytyvät asiakasmaksut tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi.
Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkailta perittävistä asiakasmaksuista ja tuloista tehtävistä
vähennyksistä kerrotaan tarkemmin erillisessä ohjeessa (katso Pitkäaikaisen laitoshoidon
asiakasmaksut).
Alle 16-vuotiaalta peritään korvauksena hoidosta, ylläpidosta tai huollosta lapsilisä ja vammaistuki
siltä ajalta, jonka laitoshoito kestää. Lapsilisä peritään kokonaisuudessaan. Vammaistuki peritään
siten, että asiakkaalle jätetään käyttövaraksi 15 % vammaistuesta, kuitenkin vähintään 110 euroa
kuukaudessa.

Asiakasmaksulaki 4 §, 7b §, 7c §, 10 b-d §,14 §, asiakasmaksuasetus 15 §, 28-31 §, 32 § 2 mom., 33 §
Lyhytaikainen laitoshoito







48,90 €

vuorokausimaksu

Maksu kerryttää maksukattoa. Maksukaton täyttymisen jälkeen 22,50 euroa vuorokaudessa.
Asiakkaalle tulee jäädä käyttövaraa 110 euroa kuukaudessa.
Ateriamaksua ei erikseen peritä.
Hoitopäivämaksun voi periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi
toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy.
Alle 18-vuotiailta maksu peritään enintään seitsemältä (7) vuorokaudelta kalenterivuoden aikana.
(Sisältävät myös kriisi- ja intervallipaikat)

(sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 6 § (maksukykyyn tai muuhun syyhyn perustuva
maksuttomuus) ja 11 § (maksun perimättä jättäminen ja alentaminen) ja asiakasmaksuasetuksen 6 luku
(maksukyvyn mukaan määräytyviin maksuihin vaikuttavat tekijät), asiakasmaksuasetus 12 §
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4.8. Ateriapalvelut
Ateriamaksut


Ateriamaksua peritään silloin, kun ruokahuolto toteutetaan osana palvelua eivätkä ateriat sisälly
muuten palvelumaksuun tai muuhun asiakasmaksuun. Ateriamaksuja peritään vammaispalvelulain,
kehitysvammalain ja sosiaalihuoltolain mukaisesti järjestettävissä palveluissa. Ateriamaksu peritään
käytön mukaan. Sama ateriamaksu sovelletaan kaikille asiakkaille, vaikka palveluntuottajan maksu
olisi eri.

Kaikki päivän ateriat

10,20 €

vuorokausimaksu

5,50 € 5,10€

vuorokausimaksu

Lounas/Päivällinen

3,50€ 3,70 €

vuorokausimaksu

Aamupala / välipala

1,40 €

vuorokausimaksu

Puolikkaan päivän ateriat


Sisältäen lisäksi välipalan, kahvin tai teen

4.9. Liikkumista tukevat palvelut
Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia
liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja, jotka
tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Oheisia omavastuita
sovelletaan sekä sosiaalihuoltolain että vammaispalvelulain mukaisiin matkoihin. Helsinkiin suuntautuvia
matkoja korvataan ainoastaan vammaispalvelulain mukaan siihen oikeutetuille.
Yli 17-vuotiaat
Kirkkonummen sisäiset

2,80 €

Kirkkonummen ja maantieteellisen naapurikunnan väliset matkat

3,20 €

Helsinkiin suuntautuvat matkat

8,00 € 5,70€

7-17 -vuotiaat
Kirkkonummen sisäiset

1,40 €

Kirkkonummen ja maantieteellisen naapurikunnan väliset matkat

1,60 €

Helsinkiin suuntautuvat matkat

4,00 € 2,90€
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kertamaksu

5. Suun terveydenhuolto
(Asiakasmaksuasetus 3-12 §)
Suuhygienistin käyntimaksu

10,20 €

käyntimaksu

Hammaslääkärin vastaanottokäynti

13,10 €

Erikoishammaslääkärin vastaanottokäynti

19,20 €

Suun tutkimus, suppea, luokituksen SA-ryhmän tutkimus

8,40 €

Suun perustutkimus

18,90 €

Suun erikoisalakohtainen tutkimus

18,90 €

Päiväkirurginen toimenpide

135,10 €

toimenpidemaksu

Kuvantamistutkimus hammaskuvalta

8,40 €

toimenpidemaksu

Leukojen ja koko hampaiston röntgenkuvaus

18,90 €

Ehkäisevä hoito

8,40 €

toimenpidemaksu

18,90-37,50 €

toimenpidemaksu

Hoidon tarpeen arvio, perustaso

8,40 €

toimenpidemaksu

Hoidon tarpeen arvio, laaja

18,90 €

toimenpidemaksu

Sisältyy SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet
Erillinen työsuunnittelu

Täydentävät tutkimukset
-

toimenpidemaksu

mikrobiologiset tutkimukset
syljen eritysnopeuden tai puskurikapasiteetin määritys
suun ja hampaiston valokuvaus tai jäljennökset

Todistukset ja lausunnot
- Hoitoon liittymätön todistus, todistus tai lausunto esim.
vakuutusyhtiötä varten
- Hammaslääkärin lähetteeseen perustuva
erikoisalakohtainen konsultaatio
- Hammaslääkärin lähetteeseen perustuva laaja
erikoisalakohtainen kirjallinen konsultaatio
Hampaan kiinnityskudossairauden hoito
- parodontologinen hoito, erittäin suppea
- parodontologinen hoito, suppea
- parodontologinen hoito
- parodontologinen hoito, pitkäkestoinen tai
komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito
18

18,90 €
8,40 €
18,90 €
50,80 €
18,90 €
37,50 €

toimenpidemaksu
8,40 €
18,90 €
37,50 €
37,50 €

-

-

parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen tai
komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito, laaja
ja vaativa
komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito, laaja
ja erittäin vaativa
parodontologinen kiskotus, suppea
parodontologinen kiskotus, laaja tai vahvistettu kiskotus,
suppea
parodontologinen vahvistettu kiskotus, laaja
parodontologinen vahvistettu kiskotus, erittäin laaja
parodontologinen purennan hoito, suppea
parodontologinen purennan hoito, laaja
purennan hoito purentakiskolla parodontologisin
indikaatioin

Paikkaushoidot
- pieni täyte tai yhden pinnan täyte
- kahden, kolmen tai useamman pinnan täyte
- hammasterä tai kruunu
- suun ulkopuolella valmistettu yhden pinnan täyte
- suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte
- suun ulkopuolella valmistettu kolmen tai useamman
pinnan täyte
- suun ulkopuolella valmistettu hammaskruunu
- paikkaushoidon tukitoimenpide
- muu vaativa paikkaushoidon tukitoimenpide
- alustäytepilari
Hampaan juurenhoito
- hampaan juurikanavien avaus ja laajennus tai
ensiapuluonteinen avaus
- hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa tai
erittäin vaativa
- hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa
ja pitkäkestoinen
- hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas
- hampaan juurien täyttö, 2-juurikanavainen hammas tai
muu vaativa juurentäyttö
- vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta
- vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta, vaativa
- hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption
korjaus juurikanavan kautta
- hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption
korjaus juurikanavan kautta, vaativa
- juurihoidetun hampaan valkaisutoimenpiteet
Purentafysiologia
- purentafysiologinen hoitokäynti, suppea
- purentafysiologinen hoitokäynti
- purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa ja erittäin vaativa
- purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus**)
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54,90 €

77,00 €
18,90 €
37,50 €
54,90 €
77,00 €
18,90 €
37,50 €
54,90 €

toimenpidemaksu
18,90 €
37,50 €
54,90 €
37,50 €
54,90 €
77,00 €
183,50 €
8,40 €
18,90 €
37,50 €
toimenpidemaksu
18,90 €
37,50 €
54,90 €
18,90 €
37,50 €
37,50 €
54,90 €
37,50 €
54,90 €
18,90 €
toimenpidemaksu
8,40 €
18,90 €
37,50 €
54,90 €

Oikomishoito *
- ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus, yksittäinen
kiinnike, suppea kontrolli tai oikomishoidon tarpeen
arviointi
- irtokojeen hionnat ja säätö, rengaskiinnike, suppea
kiinteän oikomiskojeen purku
- irtokojeen sovitus ja käytön opetus, kiinnikkeiden paikan
määritys ja kiinnitys, kiinteän oikomiskojeen purku,
kiinteän kojeen kaari, kaaren irrotus ja aktivointi,
palatinaali- tai linguaalikaaren kiinnitys, hampaiston
oikomishoidon viimeistely, hammaslääkärin tekemä
oikomiskojeen korjaus tai oikomishoidon kontrolli
- laaja kiinnikkeiden paikan määritys ja kiinnitys, vaativa
kiinteän oikomiskojeen kaari
Kirurgiset toimenpiteet
- ompeleiden poisto, limakalvonäytteen otto
- hampaan poisto
- vaativa hampaan poisto ilman leikkausta
- hampaan poistoleikkaus, hampaiston saneeraus,
juurenpään poistot
- vaativa hampaan poistoleikkaus, keinojuuren asettaminen
Ikenien ja hammasharjanteen toimenpiteet
- ikenen aukaisu, vierasesineen poisto ikenestä, ompelu,
koepalan otto ikenestä
- hampaan paljastus, ikenen korjausleikkaus
- parodontologinen läppäleikkaus, märkäpesäkkeen
leikkaus, hammasistutteen poisto
- vaativa parodontologinen läppäleikkaus

toimenpidemaksu
8,40 €

18,90 €
37,50 €

54,90 €

8,40 €
18,90 €
37,50 €
54,90 €

toimenpidemaksu

77,00 €

18,90 €

toimenpidemaksu

37,50 €
54,90 €
77,00 €

Muut toimenpiteet
- puudutus
- sedaatio ilman anestesiaa

8,40 €
18,90 €

toimenpidemaksu

Pientoimenpiteet
- koepalan otto huulesta
- leukanivelen sijoiltaan menon paikoilleen asettaminen

18,90 €
18,90 €

toimenpidemaksu

Suulaen, kielen, suun pohjan ja posken toimenpiteet
- koepalan otto suulaesta, kielen tai suun pohjan haavan
ompelu
- koepalan otto suupohjasta tai kielestä tai poskesta
- kielijänteen leikkaus
Muut tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
Vaativuusluokitus:
0-2
3-4
5-7
20

18,90 €
toimenpidemaksu
37,50 €
37,50 €

8,40 €
18,90 €
37,50 €

toimenpidemaksu

8-10
11-

54,90 €
77,00 €

Proteettiset toimenpiteet *
- tilapäinen tehdasvalmisteinen kruunu, tilapäinen
yksittäinen hammassiltayksikkö, pp-nasta
- nastapilari, tilapäinen implanttisilta, kaksi implanttia,
tilapäinen hammaskruunu, proteesin korjaus
- proteesin pohjaus, väliaikainen pohjaus
- tavallinen ja implanttikantoinen kruunu, implantti- tai
limakalvokantoinen hammasproteesi, pintakiinnitteinen
silta, kokoproteesi tai implanttikantoinen kokoproteesi
- metallirunkoinen osaproteesi

8,40 €
toimenpidemaksu
37,50 €
54,90 €
183,50 €

222,70 €

Hammaslääkärin kotikäynti

18,90 €

käyntimaksu

Muun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittama kotikäynti

12,00 €

käyntimaksu

Peruuttamatta jätetty aika

50,80 €

kertamaksu

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon tai kalliin
kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta voidaan periä 18 vuotta täyttäneeltä 50,80 euroa. Maksua ei saa
periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksytty syy.
asiakasmaksulaki 3 §, asiakasmaksuasetus 25 §
Käynti- ja toimenpidemaksuja ei peritä seuraavilta asiakasryhmiltä tai käynneiltä:
 alle 18-vuotiailta*
 julkisessa laitoshoidossa olevilta
 siltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla
on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997)
2 §:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin
osallistumisesta, ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä
protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.
 Ensimmäistä lastaan odottavan perheen suun terveydenhoidon neuvontakäynniltä. Jos käyntiin
sisältyy muita toimenpiteitä, kuten suun ja hampaiden tutkimus, peritään käynniltä normaalit käyntija toimenpidemaksut.
Erikoismateriaalit:
Voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu
* Oikomislaitteet ja proteettiset työt:
Edellä säädettyjen maksujen lisäksi voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä periä
aiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina 18-vuotiailta ja vanhemmilta,
mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle.
Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on
aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, voidaan häneltä periä uuden oikomislaitteen
hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut enintään
todellisten kustannusten mukaisina myös alle 18-vuotiailta.
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6. Yleiset maksut
Lääkärintodistus ja lausunto

50,80 €

kertamaksu



Asiakkaan pyytämästä todistuksesta tai lausunnosta peritään maksu. Maksulliset lääkärintodistukset
ja -lausunnot:
o terveyttä, soveltuvuutta ja suorituskykyä koskevat todistukset, jotka eivät liity sairauden hoitoon
(T-todistus)
o vapaamuotoiset lausunnot
o edunvalvontavaltuutusta varten asiakkaalle itselleen annettavat todistukset
o muun tahon tilaamat ja maksamat selvitykset, esim. Kela tai poliisille toimitettava
pahoinpitelylausunto
o E-lausunnot vakuutusyhtiölle
o hammaslääkärin todistus vakuutusyhtiölle hammas- ja leukatapaturmasta
o vaikeavammaisen kuljetustukea koskeva todistus



Asiakkaan hoitoon liittyvästä todistuksesta ei peritä maksua. Maksuttomat lääkärintodistukset ja lausunnot:
o suppea todistus (A-todistus) - Sairauden, vian tai vamman todentaminen, pelkkä diagnoosi
o laaja todistus (B-todistus) - Pitkäaikainen sairaus, työkyvyttömyys, invaliditeetti, sekä näiden
johdosta oikeus sosiaaliturvaetuuksiin, lisäksi erityiskorvattavat lääkkeet
o etuuden hakemista varten annettava todistus (C-todistus) - Silloin kun todistus liittyy hoitoon
o edunvalvontaa varten annettava todistus holhousviranomaiselle tai tuomioistuimelle näiden
pyynnöstä (holhouslaki 90 §). Todistus kuolleena syntyneestä, kuolintodistus, lupa hautaamiseen
ja kuolinselvitys annetaan maksutta.

(terveydenhuoltolaki 3 § ja 22 §, asiakasmaksulaki 1 §, 5 § ja 6 a § sekä asiakasmaksuasetus 23 §)
Lääkärintodistus ajokorttia varten

61,00 €

kertamaksu

20,00 €

kertamaksu

(asiakasmaksuasetus 23 §)
CD-maksu


Asiakkaan omaan käyttöön pyytämät CD-kopiot esimerkiksi silmänpohjakuvista /
kuvantamistutkimuksista.

Kopio- / tulostemaksu, per sivu A4

1,00 €

kertamaksu

Kopio- / tulostemaksu, per sivu A3

2,00 €

kertamaksu





Maksu peritään asiakkaan pyytämästä potilasasiakirjan ja asiakasrekisterin kopiosta / tulosteesta.
Kopiointi / tulostus on maksuton kerran kalenterivuoden aikana.
Alle kymmenen euron maksua ei peritä.

Kirkkonummen kunnan kopiointimaksut:
Pienemmät aineistot:
 A4-kokoisen asiakirjan ensimmäinen sivu euron, seuraavat sivut 0,5 euroa
 A3-kokoisen asiakirjan ensimmäinen sivu kaksi euroa, seuraavat sivut euron sivulta
Mikäli asiakirja annetaan väritulosteena, lisätään sivuhintaan 0,5 euroa
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Isommat aineistot tai A3 tai A4 koosta poikkeavat aineistot lähetetään arkistosta kopioitavaksi tai
skannattavaksi kunnan kopiolaitokselle, jonka perimät hinnat kunnan kopiolaitoksen sivuilla:
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/593a3e669635eb3a0a000b95/kopiointipalvelu-hinnasto.pdf .
Kirkkonummen kunnan tiedonhakumaksut:
Tiedon saanti asiakirjoista on maksutonta, kun
 asiakirjasta annetaan tieto suullisesti, lukuun ottamatta erityistoimenpiteitä vaativaa tiedon
antamista
 asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi, lukuun ottamatta
erityistoimenpiteitä vaativaa tiedon antamista
 sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään sähköpostitse
Tiedon antamisesta peritään kopioiden lisäksi kiinteä maksu seuraavasti:
 vaativa tiedonhaku (kaksi työpäivää) 70 €
 erittäin vaativa tiedonhaku (yli kaksi työpäivää) 140 €
Muut kuin Suomessa asuvat henkilöt


Peritään kansainvälisen sopimuksen mukaan määräytyvä maksu tai palvelun tuottamisesta
aiheutuneen kustannuksen suuruinen maksu.

(asiakasmaksuasetus 24 §)
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Tulosidonnaisia maksuja koskevat taulukot
Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta
asumispalvelusta perittävä maksu
Asiakasmaksun tulona huomioidaan tulorajan ylittävät bruttotulot. Tulorajat määräytyvät perheen
koon mukaan. Tulorajojen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi työeläkeindeksin mukaisesti,
ja tarkistetut euromäärät tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden alusta. Tulorajat ovat
seuraavat:
Perheen
1
2
3
4
5
6
koko,
henkilömää
rä
Tuloraja,
588
1084
1701
2103
2546
2924
euroa
kuukaudessa

Pitkäaikaisen palveluasumisen asiakasmaksu on alla olevan taulukon mukaisen maksuprosentin
osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Maksutaulukko koskee myös jatkuvan ja säännöllisen
kotona annettavan palvelun (kotihoidon) maksuja.
Palvelutuntien Maksuprosentti perheen koon mukaan
määrä
kuukaudessa
1
2
3
4
5
6 henkilöä
tai
enemmän
0-4 h
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5-10
9%
8,75%
7,50%
7,50%
7,50%
7,50%
11-20
14%
14%
13,50%
13%
12%
11%
21-30
21%
20%
18%
15%
13%
11%
31-40
28%
22%
18%
15%
13%
11%
41-80
35%
22%
18%
15%
13%
11%
yli 80 h
35%
22%
18%
15%
13%
11%
Palveluasumisen asiakasmaksuun ei sisälly palveluasumisen aterioita. Asiakas maksaa palveluun kuuluvasta
ateriapalvelusta erikseen.
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.
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