Perusturvalautakunta 9.12.2020
HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT
1.1.2021 alkaen

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu
- lääkärikäynti
- sairaanhoitajakäynti (maksua ei peritä päihde- ja mielenterveysasiakkailta eikä ennaltaehkäisevän terveydenhoidon käynnistä)

20,60
10,30

Maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä lääkäri- ja sairaanhoitajakäynniltä samassa
terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana. Niiltä, joilla käynti johtaa välittömästi hoitajavastaanoton
jälkeen lääkärikäyntiin tai lääkäri ohjaa välittömästi samana päivänä tapahtuvalle hoitajan vastaanotolle,
maksu peritään lääkärin vastaanotolla käynnistä.
Maksua ei peritä alle 18 -vuotiailta. Myöskään henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus,
rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin
osallistumisesta (laki 1039/1997) ei peritä terveyskeskusmaksua.
Terveyskeskuksen kiirevastaanottomaksu
28,30
Terveyskeskuksen kiirevastaanotossa arkisin klo 8.00 - 18.00
ja lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 9.00 - 18.00 peritään 18 vuotta
täyttäneiltä henkilöiltä terveyskeskusmaksun sijasta
käyntimaksu. Maksu peritään jokaiselta käynniltä.
Arkipäivinä pidetään myös juhlapyhien aattopäiviä,
elleivät ne ole lauantai- tai sunnuntaipäiviä.
Yksilökohtainen fysioterapia ja fysioterapeutin suoravastaanotto
hoitokerta, alle 18-vuotiaille maksuttomia

11,40

Sairaalan poliklinikkamaksu
Erikoislääkäripoliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta
peritään käyntimaksu. Sama maksu peritään myös
terveyskeskuksen maksusitoumuksella/palvelusetelillä yksityisillä
lääkäriasemilla tutkittavalta ja hoidettavalta sekä
terveyskeskuksessa tehtävistä holter-, verenpaine-,
uniapnea- ja tähystystutkimuksista, sekä yli 18 –vuotiaalta
ravitsemusterapeutin ensimmäiseltä käynniltä,
seuraavista ravitsemusterapeutin käynneistä peritään
8 euroa käynniltä.

41,20

Päiväkirurgian maksu
Päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään
leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa,
laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa
lääkitystä. Tämä sama maksu peritään
terveyskeskuksen maksusitoumuksella/palvelusetelillä yksityisten
lääkäriasemien leikkaussaleissa suoritetuista
toimenpiteistä. Jos hoito jatkuu seuraavaan hoitopäivään
tai pidempään, peritään säädetty hoitopäivämaksu.

135,10
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Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito sekä suun ja leukojen
erikoissairaanhoito (18 vuotta täyttäneiltä)
Perusmaksu
- perusmaksu hammaslääkärin käynti
- perusmaksu erikoishammaslääkärin käynti
- perusmaksu suuhygienistin käynti

13,10
19,20
10,20

Kuvantamistutkimukset
- hammaskuva
- panoraamaröntgenkuva
- ehkäisevän hoidon käynti

8,40
18,90
8,40

Toimenpideluokituksen mukaiset maksut vaativuusluokan mukaan
- vaativuusluokka 0-2
- vaativuusluokka 3-4
- vaativuusluokka 5-7
- vaativuusluokka 8-10
- vaativuusluokka 11-

8,40
18,90
37,50
54,90
77,00

Proteettiset toimenpiteet
- proteesin pohjaus
- proteesin korjaus
- akryyliosa- ja kokoproteesi
- kruunut ja sillat hampaalta
- rankaproteesi

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

Sarjassa annettava hoito
Sarjassa annettavasta hoidosta kuten jatkuvasta
dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta,
hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja
sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta
hoitokerralta, kuitenkin enintään 45 hoitokerralta
kalenterivuodessa.

11,40

Päivä- ja yöhoidon maksu
Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö
on terveyskeskuksessa, sairaalassa taikka sosiaalihuollon
laitoksessa tai muussa toimintayksikössä hoidettavana
vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito).
Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä
on kalenterivuodessa kertynyt yli 7.

22,50

Kuntoutushoidon maksut
Lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetun asetuksen tarkoittamalle
vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta
tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta
kuntoutushoidosta peritään maksu hoitopäivältä.
Maksukaton täyttymisen jälkeen kuntoutushoito on maksutonta.

16,90

Terveyskeskuksessa kuntoutushoidosta perittävä hoitopäivämaksu
koskee vain vammaista henkilöä ja kehitysvammaista henkilöä.
Jos kuntouttavaa hoitoa järjestetään myös muille henkilöille
kuntoutushoidon päivämaksulla, siitä tehdään päätös.
(ei kerrytä maksukattoa)
Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä
on kalenterivuodessa kertynyt yli 7.
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Maksu lääkärintodistuksesta ja lausunnosta
- Lääkärin ja hammaslääkärin todistus
- Lääkärintodistuksesta ajo-oikeutta varten

50,80
61,00

Kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai
lausunnosta ei peritä maksua (mm. sairauslomatodistus työnantajalle).
Koulu- tai opiskelijaterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin
perustuvasta terveystodistuksesta
(ns. nuorison terveystodistus) ei peritä maksua.
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä
palvelusta perittävä maksu
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta
terveyskeskuksen lääkärin ja suun ja hampaiden tutkimuksen
ja hoidon sekä erikoissairaanhoidon avohoidon
tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta peritään
15 vuotta täyttäneeltä.

50,80

Peruutusmaksun perimisestä ilmoitetaan potilaalle hänen suorittamansa ajanvarauksen tai potilaalle
ilmoitettavan ajanvarauksen yhteydessä. Maksu peritään, mikäli käyntiä ei ole peruttu käyntiä edeltävän
päivän kuluessa. Maksua ei peritä, jos käynnin peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy. Harkinnan
siitä, mikä on hyväksyttävä syy perimättä maksun jättämiseen suorittaa viime kädessä ylilääkäri. Vähäinen
alle yhden tunnin myöhästyminen ei edellytä maksun perimistä.
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu
Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuna peritään maksuasetuksen mukaisesti 85 % asiakkaan
nettokuukausituloista. Silloin, kun avio-/avopuoliso on laitoshoidossa, peritään asiakasmaksua 42,5 %
laitoshoidossa olevan henkilön ja hänen avio-/avopuolisonsa yhteenlaskettujen nettokuukausitulojen
määrästä. Asiakkaan käyttövara on vähintään 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 110 e/kk.

Lyhytaikainen laitoshoito hoitopäivämaksu
- maksukaton ylittymisen jälkeen 22,50 euroa/hpv (22,50)
Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen hoitolaitokseen, lähettävä
laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy
toiseen laitokseen hoidettavaksi. Hoitopäivämaksun saa periä
vain kerran kalenterivuorokaudelta. Maksun saa periä alle
18 -vuotiaalta 7 hoitopäivältä kalenterivuodessa.

48,90
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KOTIHOITO JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUT; jatkuva ja säännöllinen
Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun lain 1 §:n mukaisesti palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen
koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu, joka saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä
tulorajan ylittävistä kuukausituloista, seuraavasti:
Henkilömäärä 1)

Tuloraja, euroa/kk 2)

Maksuprosentti

1

588

35

2

1 084

22

3

1 701

18

4

2 103

15

5

2 546

13

6

2 924

11

3)
1) Henkilömäärä perheessä (maksuasetus 3 §)
2) Veronalaiset ja verosta vapaat tulot (maksuasetus 27, 28a, 29 ja 30 §)
3) Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja
maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta
henkilöstä. (7.11.2019/1056)
1 käynti viikossa tai harvemmin: 25% tulojen mukaisesta enimmäismaksusta,
2 käyntiä viikossa: 50% tulojen mukaisesta enimmäismaksusta,
3-4 käyntiä viikossa: 75% tulojen mukaisesta enimmäismaksusta,
5-7 käyntiä viikossa: 100% tulojen mukaisesta enimmäismaksusta.
Hyvinvointiteknologian osalta kotihoidossa on käytössä etähoivakäynnit, jotka toteutetaan tabletti-laitteen
avulla kuvapuhelupalveluina. Säännöllisenä palveluna kuvapuhelupalvelun asiakasmaksut määräytyvät
kuten säännöllisen kotihoidon kuukausimaksut. Kuvapuhelujen muusta sisällöstä (kuntoutus ja sosiaalinen
virkistys) ei peritä asiakasmaksua.
Säännöllisestä kotihoidosta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa palvelu-, hoito- ja/ tai
kuntoutussuunnitelma.
Lapsiperheiden perhetyö on maksutonta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain
(734/1992) 4 §:n mukaisesti.
KOTIHOITO ja muut kotona asumista tukevat palvelut
SELITE

Saunominen päiväkeskus Aurinkorinteessä

7,50

Saunominen päiväkeskus Aurinkorinteessä ja kuljetus

16,50

Pyykinpesu/ koneellinen

7,00

Asiointipalvelu

7,50

Esim. apteekki-, kauppa-, pankkikäynnit, myös säännöllisillä
kuukausiasiakkailla
Kotihoidon tilapäinen käynti
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(maksu peritään myös tilapäisistä hälytyskäynneistä, 50 %
korotettuna arkisin klo 8.00–16.00 ulkopuolella suoritetuista
käynneistä)
muu henkilö
Lääkäri tai hammaslääkäri

12,00
18,90

Lääkeannostelupalvelu/kk

22,00

Veteraanitalon turvapalvelumaksu/kk
Lisäksi klo 21.00–07.00 välisenä aikana
peritään hoitajan hälytyskäynnistä maksu /käyntikerta

25,00
7,50

Kotiin kuljetettavat ateriat

9,00

Kotorinteen, veteraanitalon ja päivätoiminnan lounas

6,60

Päiväkeskus Aurinkorinteen palvelupäivä

(ei kerrytä maksukattoa)

22,00

Kuljetus kokopäivätoimintaan

9,00

Päiväkeskus Aurinkorinteen osapäivätoiminta

15,00

Kuljetus osapäivätoimintaan, yhdensuuntainen

4,50

Aamupala, päivätoiminta
Kahvi ja tarjottava, päivätoiminta
Kotikuntoutus
-Asiakkaille, jotka eivät ole kotihoidon palvelujen piirissä,
yksittäinen ohjaus- ja neuvontakäynti
-Viikkohinta silloin kun kuntoutus toteutetaan useampana
käyntinä viikossa
Kotisiivous
- 1 henkilö
- 2 henkilöä
- matkakulut

2,00
2,00
11,40
22,50
15,50
31,00
0,90 e/km

PERHEHOITO; ikäihmiset
SELITE
Lyhytaikainen perhehoito vrk

35,00

Muu tilapäinen alle 4 tunnin hoito

12,00

Osavuorokautinen (päivä- tai yöhoito)

22,50

Tilapäinen perhehoito omaishoitajan lakisääteisen vapaan
ajaksi

11,40
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OMAISHOIDON TUKI
Omaishoidon lakisääteisen vapaan ajan järjestettävistä omaishoitajien antamaa hoitoa ja huolenpitoa
korvaavista palveluista peritään asiakasmaksulain 6b §:n mukaisen kiinteän vuorokausihinnan
enimmäismäärä 11,40 euroa.
Omaishoidon tilapäisen lomituksen (alle 4 tuntia) asiakasmaksu on käyntimaksun suuruinen 12,00 euroa.
ASUMISPALVELUT
Tehostetusta palveluasumisesta peritään asiakkaalta asunnon vuokra, ateriamaksu, tukipalvelumaksut
(liinavaate-/pyykkihuolto ja siivous) sekä tulojen mukaan määräytyvä kotihoidon maksua vastaava
hoidon/hoivan kuukausimaksu alla olevan taulukon mukaisesti. Lisäksi asiakas itse vastaa
lääkemenoistaan sekä muista henkilökohtaisista kuluista, joita syntyy tehostettuun palveluasumiseen
kuulumattomien palveluiden käytöstä. Pienituloisella voidaan harkinnanvaraisesti käyttää 160 €/kk arvoista
sovellettua käyttövaraa.
Henkilömäärä 1)

Tuloraja, euroa/kk 2)

Maksuprosentti

1

588

35

2

1 084

22

3

1 701

18

4

2 103

15

5

2 546

13

6

2 924

11

3)
1) Henkilömäärä perheessä (maksuasetus 3 §)
2) Veronalaiset ja verosta vapaat tulot (maksuasetus 27, 28a, 29 ja 30 §)
3) Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla
ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin
seuraavasta henkilöstä. (7.11.2019/1056)
Asiakkaalta peritään kunnan omissa yksiköissä:
SELITE
Asumispalveluiden ateriapaketti/vrk

14,50

Kurjenmäkikodin palveluasumisen aamupala

2,00

Kurjenmäkikodin palveluasumisen lounas (sisältää päiväkahvin)

6,50

Kurjenmäkikodin palveluasumisen päivällinen

4,00

Kurjenmäkikodin palveluasumisen iltapala

2,00

Liinavaate- ja pyykkihuolto/kk

30,00

Siivous/kk

108,00

– palvelu sisältää 1,5 tuntia siivousta/viikko (työ, aineet, koneet)
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Lyhytaikainen kuntouttava asumispalvelu/ vrk (ei kerrytä
maksukattoa)
– ympärivuorokautinen

35,00

– ympärivuorokautinen, kun asiakkaalla omat kliiniset
ravintovalmisteet

20,50

– ympärivuorokautinen, kun jakso kestää yli 20 vrk yhtäjaksoisesti
– osavuorokautinen (enintään 12 tuntia/vrk)

22,50
22,50

– osavuorokautinen (enintään 12 tuntia/vrk), kun asiakkaalla omat
kliiniset ravintovalmisteet

11,40

Käyttämättömästä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä
maksu
(jotta maksua ei peritä, on peruutus tehtävä viimeistään edellisenä
päivänä klo 12.00 mennessä ennen palvelun alkua)

35,00

LASTENSUOJELU
Lastensuojelun mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta
perhehoidosta tai laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen vanhemmilta perittävä maksu määrätään
lastensuojelulain 19 §:n ja maksulain 7 §:n mukaisesti.
Maksulain 7 §:n 2 ja 3 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena,
sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidoista, laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen tai
nuoren tuloista perittävä maksu määrätään maksuasetuksen 20 §:n 2 momentin ja maksulain 7 §:n 2 ja 3
momentin perusteiden mukaisesti, enintään 1835,20 euroa/kk (1835,20).

KEHITYSVAMMAPALVELUT
SELITE
Ateriapaketti; kunnan omat asumisyksiköt
-lounas 4,50 (4,50)
-päivällinen 4,50 (4,50)
-aamupala 1,50 (1,50)
-iltapala 1,50 (1,50)

12,00

-ostopalveluissa palveluntuottajan hinnaston mukaisesti
Pähkinäpolun päivätoiminnan lounas

4,50

Työtoiminnan lounas

4,50

- ostopalveluissa palveluntuottajan hinnaston mukaisesti
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Ylläpitomaksu
-asumisyksikkö Jaakonkodissa
-asumisyksikkö Tunturissa

20,00
0,00

(ylläpitomaksun katsotaan sisältyvän vuokraan)
- ostopalveluissa palveluntuottajan hinnaston mukaisesti
Lyhytaikaishoito (maksut sisältävät ateriat)
-ympärivuorokautinen hoito yli 16-vuotias

33,00

-ympärivuorokautinen hoito alle 16-vuotias

11,40

-osavuorokautinen hoito yli 16-vuotias

15,00

-osavuorokautinen hoito alle 16-vuotias

maksuton

(ei kerrytä maksukattoa)

MAKSUKATTO
Maksukatto on 683 euroa kalenterivuodessa (asiakasmaksulaki 6 § a).
Viivästyskorko ja muistutusmaksu
Noudatetaan asianomaisten säädösten perusteella annettuja kunnan yleisiä ohjeita.
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