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1. Yleiset periaatteet
1.1. Asiakasmaksu, maksun määrääminen ja tarkastaminen
(Asiakasmaksulaki 1, 2, 10 j §)
Asiakasmaksuissa sovelletaan lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992),
jäljempänä asiakasmaksulaki ja asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
(912/1992), jäljempänä asiakasmaksuasetus.
Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla
toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Palvelusta perittävä maksu
saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
Asiakasmaksuasetuksella säädetään maksun enimmäismäärästä, maksun määräytymisestä
maksukyvyn mukaan ja maksun tarkistamisesta indeksin muutoksen mukaisesti.
Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi ja ne tarkistetaan joka
toinen vuosi ja silloin, kun
-

asiakkaan tai hänen perheensä tulot ovat muuttuneet

-

asiakkaan tai hänen puolisonsa oikeus säädettyihin vähennyksiin on muuttunut

-

perheen olosuhteet ovat muuttuneet

-

maksu osoittautuu virheelliseksi

-

asiakkaalle laadittua asiakassuunnitelmaa muutetaan siten, että sillä on vaikutusta
asiakasmaksun suuruuteen

-

kunnan maksuperusteita muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmaksun suuruuteen

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa muutoksista tai virheellisin tiedoin tehdystä päätöksestä
päätöksentekijälle.
Maksun määrittämiseksi tulee asiakkaan esittää tositteet tulo- ja verotustiedoista ja maksun
määrittämiseksi tarvittavista kustannuksista.
Indekseihin sidottujen maksujen tarkistukset tehdään voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
Jos maksua koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin
tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta asian tullessa ilmi.
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1.2. Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu (Asiakasmaksulaki 3 §)
Jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut vastaanottoajan terveydenhuollon palveluihin tai
sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- ja asumispalvelupaikan ja asiakas on ilman
hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jättänyt saapumatta
varattuna aikana vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön, kunta saa periä asiakkaalta enintään
50,80 euroa.
Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta asiakkaalta.
Maksun perimisestä ilmoitetaan asiakkaan suorittaman ajanvarauksen tai asiakkaalle ilmoitettavan
ajanvarauksen yhteydessä. Maksu peritään, mikäli käyntiä ei ole peruttu käyntiä edeltävän päivän
kuluessa. Maksua ei peritä, jos käynnin peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

1.3. Maksuttomat palvelut (Asiakasmaksulaki 4 ja 5 §)
Seuraavat palvelut ovat maksuttomia
-

maksukaton täyttymisen jälkeen maksukattoon kuuluvat palvelut lukuun ottamatta lyhytaikaista
laitoshoitoa

-

lääkärintodistus tai -lausunto, jota tarvitaan hoidon tai kuntoutuksen, lääkekorvauksen tai
lyhytaikaisen sairausloman saamiseksi (sairausvakuutuslaki)

-

työtä vailla olevien kuntalaisten terveystarkastukset

-

asevelvollisuustarkastukseen liittyvä lausunto

-

sotainvalidien palvelut

-

perusterveydenhuollon sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön vastaanottokäynnit

-

kouluterveydenhuolto

-

mielenterveyspalvelujen avosairaanhoidon käynnit

-

hengityshalvauspotilaalle annettava hoito ja ylläpito, siihen liittyvät kuljetukset

-

alle 18-vuotiaiden perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanottokäynnit, ml. suun
terveydenhuolto

-

ehkäisy-, äitiys- ja lastenneuvolakäynnit

-

perhesuunnittelukäynnit, joihin ei sisälly sairaanhoitoa

-

terveyskeskuksen määräämät laboratorio- ja röntgentutkimukset

-

todistus rintamaveteraaneille tarkoitettuun kuntoutukseen

-

tartuntatautilain mukainen hoito

-

yleisen rokotusohjelman rokotukset

-

kehitysvammaisten erityishuoltoon kuuluvat palvelut (pl. ylläpito)

-

vammaispalvelulain mukaiset palvelut
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-

sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, mm. sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja sosiaalinen kuntoutus ja
perhetyö

1.4. Maksukatto (Asiakasmaksulaki 6 a §)
Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 683 euroa, ovat maksukattoon sisältyvät
palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Lyhytaikaisesta
laitoshoidosta peritään kuitenkin 22,50 euroa/hoitopäivä 18 vuotta täyttäneeltä henkilöltä.
Maksukattoon lasketaan
-

terveyskeskusmaksut

-

terveyskeskuksessa annettavan yksilökohtaisen fysioterapian maksut

-

poliklinikkamaksut

-

päivystyskäyntimaksut

-

päiväkirurgisen hoidon maksut

-

sarjahoitomaksut

-

lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa

-

päivä- ja yöhoidon maksut

-

kuntoutushoidon maksut

-

edellä mainituista ostopalveluista Hämeenkyrön kunnan perimät asiakasmaksuasetuksen
mukaiset maksut

Maksukaton ulkopuolelle jäävät maksut
-

kotona annettavan palvelun maksut: kotipalvelu ja kotisairaanhoito

-

yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimusta perittävät maksut

-

terveyskeskuksen suun ja hampaiden tutkimus- ja hoitomaksut

-

pitkäaikaisen laitoshoidon maksut

-

lääkärintodistusmaksut

-

käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävät maksut

-

lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut

-

toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut

-

sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelumaksut (sis. lyhytaikainen asumispalvelu)

-

kehitysvammaisten asumisen ylläpitomaksu

-

vaikeavammaisten kuljetuspalvelut

-

perhehoidon maksut

-

muualla kuin Suomessa asuvalta perityt todellisia hoitokustannuksia vastaavat maksut

-

palvelusetelin omavastuuosuus
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-

ikäihmisten päiväkeskustoiminta

Maksukaton täyttymisen jälkeen perimättä jätettävät maksut
-

terveyskeskusmaksut

-

terveyskeskuksessa annettavan yksilökohtaisen fysioterapian maksut

-

poliklinikkamaksut

-

päivystyskäyntimaksut

-

päiväkirurgisen hoidon maksut

-

sarjahoitomaksut

-

päivä- ja yöhoidon maksut

-

kuntoutushoidon maksut

1.5. Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen (Asiakasmaksulaki
11 §)
Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn
mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun
periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen
elatusvelvollisuuden toteutumista.
Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa
laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden.
Asiakkaan tulee hakea Kelan etuudet (mm. hoitotuki ja asumistuki) ennen kuin hän voi hakea
alentamista asiakasmaksuun.
Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen perustuu toimeentulotukisäännösten mukaiseen tuloja menolaskelmaan. Asiakasmaksun alentamiseen ei ole oikeutta, mikäli asiakkaan talletukset ja
rahastot ovat arvoltaan 4000 euroa tai enemmän.
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2. Terveydenhuollon maksut
Etäpalveluista ei peritä maksuja.
Lääkärikäynti

20,60

Maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä lääkärikäynniltä samassa terveyskeskuksessa
kalenterivuoden aikana.
Maksua ei peritä alle 18 -vuotiailta. Myöskään henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus,
rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin
osallistumisesta (laki 1039/1997) ei peritä terveyskeskusmaksua.

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

11,40

suoravastaanottokäynti
Alle 18-vuotiaille maksuton

Sairaalan poliklinikkamaksu

41,20

Erikoislääkäripoliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta peritään käyntimaksu 18 vuotta
täyttäneeltä. 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.
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Päiväkirurgian maksu

135,10

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. Päiväkirurgiasta ei peritä maksua alle 18vuotiaalta, mikäli se tehdään poliklinikalla.

Suun terveydenhuollon maksut
Perusmaksu suuhygienistin käynti

10,20

Perusmaksu hammaslääkärin käynti

13,10

Perusmaksu erikoishammaslääkärin käynti

19,20

Kuvantamistutkimukset
Hammaskuva

8,40

Panoraamaröntgenkuva

18,90

Ehkäisevän hoidon käynti

8,40

Toimenpideluokituksen mukaiset maksut vaativuusluokan mukaan
Vaativuusluokka 0-2

8,40

Vaativuusluokka 3-4

18,90

Vaativuusluokka 5-7

37,50

Vaativuusluokka 8-10

54,90

Vaativuusluokka 11-

77,00
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Proteettiset toimenpiteet
Proteesin pohjaus

54,90

Proteesin korjaus

37,50

Akryyliosa- ja kokoproteesi

183,50

Kruunut ja sillat hampaalta

183,50

Rankaproteesi

222,70

Sarjassa annetavan hoidon hoitokerta

11,40

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.

Päivä- ja yöhoidon maksu

22,50

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 peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli 7.

Kuntoutushoidon maksu

16,90

Lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetun asetuksen tarkoittamalle vammaiselle henkilölle
laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta
kuntoutushoidosta peritään maksu hoitopäivältä.
Maksukaton täyttymisen jälkeen kuntoutushoito on maksutonta.
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Terveyskeskuksessa kuntoutushoidosta perittävä hoitopäivämaksu koskee vain vammaista
henkilöä ja kehitysvammaista henkilöä. Jos kuntouttavaa hoitoa järjestetään myös muille
henkilöille kuntoutushoidon päivämaksulla, siitä tehdään päätös.
Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli 7.

Lääkärin ja hammaslääkärin todistus

50,80

Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten

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.

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu
Asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin pitkäaikaisessa tehostetussa
palveluasumisessa. Katso kohta 4.3.1.
Käyttövara on vähintään 110 euroa/kk. Laitoshoidossa ei peritä vuokraa.

Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu

48,90

Maksukaton ylittymisen jälkeen 22,50 euroa/hoitopäivä.
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.
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3. Kotiin annettavien palveluiden maksut
3.1. Jatkuva ja säännöllinen kotihoito
Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaisen kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 25
§:ään sisältyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta (Sosiaalihuoltolaki 20
§).
Kotihoidon palveluja voidaan järjestää osittain tai kokonaan teknologisten laitteiden avulla.
Hyvinvointiteknologian osalta kotihoidossa on käytössä etähoivakäynnit, jotka toteutetaan
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.

3.1.1. Asiakasmaksun määräytyminen
Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu määräytyy perheen yhteenlaskettujen
bruttotulojen, perhekoon ja palvelupäätöksellä myönnettyjen palvelutuntien mukaisesti.
Asiakasmaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä
kuukausituloista.

Tulorajat ovat seuraavat:
Perheen koko, henkilömäärä

1

2

3

4

5

6

Tuloraja, euroa kuukaudessa

588

1084

1701

2103

2546

2924

Maksuprosentit perheen koon mukaan ovat seuraavat:
Palvelutunnit kuukaudessa
Perheen koko

Maksuprosentti perheen koon mukaan
1

2

3

4

5

6 henkilöä
tai
enemmän

4 tuntia tai vähemmän

8,00

7,00

6,00

6,00

6,00

6,00

5

10,00

8,75

7,50

7,50

7,50

7,50

6

12,00

10,50

9,00

9,00

9,00

9,00

11

7

14,00

12,25

10,50

10,50

10,50

10,50
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16,00

14,00

12,00

12,00

12,00

12,00

9

17,00

14,75

12,50

12,50

12,50

12,50
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18,00

15,50

13,00

13,00

13,00

12,00

11

19,00

16,25

13,50

13,50

13,50

12,00

12

20,00

17,00

14,00

14,00

14,00

12,00

13

21,00

17,75

14,50

14,50

14,00

12,00

14

22,00

18,50

15,00

15,00

14,00

12,00

15

23,00

19,25

15,50

15,50

14,00

12,00

16

24,00

20,00

16,00

16,00

14,00

12,00

17

24,50

20,50

16,50

16,00

14,00

12,00

18

25,00

21,00

17,00

16,00

14,00

12,00

19

25,50

21,50

17,50

16,00

14,00

12,00

20

26,00

22,00

18,00

16,00

14,00

12,00

21

26,50

22,50

18,50

16,00

14,00

12,00

22

27,00

23,00

19,00

16,00

14,00

12,00

23

27,50

23,50

19,00

16,00

14,00

12,00

24

28,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

25

28,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

26

29,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

27

29,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

28

30,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

29

30,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00
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30

31,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

31

31,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

32

32,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

33

32,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

34

33,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

35

33,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

36

34,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

37

34,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

38 tuntia tai enemmän

35,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrättäessä saadaan käyttää
maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan
kokonaisina tunteita pyöristäen lähimpään tuntiin.

3.1.2. Huomioitava tulot ja tuloista tehtävät vähennykset
Jatkuvaa ja säännöllistä kotihoidon maksua määriteltäessä asiakkaan tuloina huomioidaan
(Asiakasmaksulaki 10 f §):
-

asiakkaan ja hänen puolisonsa jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset ansio- ja
pääomatulot ja verosta vapaat tulot tulon hankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla
vähennettynä

-

laskennallinen metsätulo

-

huomioon voidaan ottaa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot verohallinnon
määrittämillä prosenttimäärillä korotettuna

-

elatustuki

-

eläkettä saavan hoitotuki

-

opintoraha ja aikuiskoulutustuki

-

lasten kotihoidon tuki

-

opintojen johdosta suoritettavat veronalaiset apurahat ja muut vastaavat avustukset
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Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden
keskimääräinen kuukausitulo.

Tuloista tehtävät vähennykset (Asiakasmaksulaki 10 g §)
-

Asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu

-

Edunvalvojan palkkion perusmaksu sekä edunvalvontavaltuutetun palkkio (enintään
edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena)

Säännöllisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, puolisot huomioiden
Jos molemmat puolisot saavat kotihoitoa, kummallekin puolisolle tehdään omat palvelua koskevat
päätökset yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti.
-

Maksua määrättäessä tuloraja ja maksuprosentit määräytyvät kahden hengen perheen
mukaisesti.

-

Palvelun määrä on molempien puolisoiden saamat palvelutunnit yhteensä ja tuloina otetaan
huomioon molempien puolisoiden tulot. Puolisoille määrätään yhteinen maksu.

-

Päätös asiakasmaksusta annetaan molemmille puolisoille.

-

Jos vain toinen puolisoista saa palvelua, määrätään maksu hänen palvelutuntiensa, mutta
puolisojen yhteenlaskettujen tulojen perusteella.

Maksun määrääminen ja tarkistaminen, kohta 1.1.

3.1.3. Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuihin (Asiakasmaksulaki10 k §)
-

Mikäli asiakas joutuu sairaalahoitoon, kotona annettavan palvelun maksu keskeytyy
sairaalassa olon ajalta.

-

Jos palvelu keskeytyy koko kuukaudeksi, maksua ei peritä lainkaan.

-

Mikäli asiakas on muulla lomalla, maksu keskeytyy 5 päivän karenssin jälkeen. Karenssipäivät
lasketaan täysinä vuorokausina (esim. asiakas lähtee lomalle keskiviikkona ja palaa seuraavan
viikon torstaina: karenssiaika torstai - maanantai, tiistailta - torstailta ei laskuteta).
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3.2. Tukipalvelut
Palvelu

Maksu

Saunominen päiväkeskus Aurinkorinteessä

7,50

Saunominen päiväkeskus Aurinkorinteessä ja kuljetus

16,50

Pyykinpesu/koneellinen

7,00

Asiointipalvelu

7,50

Esimerkiksi apteekki-, kauppa- tai pankkikäynnit
Kotihoidon tilapäinen käynti, muu henkilö

12,00

Kotihoidon tilapäinen käynti, lääkäri tai hammaslääkäri

18,90

Maksu peritään myös tilapäisistä hälytyskäynneistä, 50 % korotettuna arkisin klo 8.00-16.00
ulkopuolella suoritetuista käynneistä
Lääkeannostelupalvelu/kk

22,00

Veteraanitalon turvapalvelumaksu/kk

25,00

Veteraanitalon hoitajan hälytyskäynnin maksu

7,50

Hoitajan hälytyskäynnin maksu peritään klo 21.00-7.00 välisenä aikana turvapalvelumaksun
lisäksi
Kotiin kuljetettava 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 osapäivätoimintaa, yhdensuuntainen

4,50

Aamupala, päivätoiminta

2,00
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Kahvi ja tarjottava, päivätoiminta

2,00

Kotikuntoutus asiakkaille, jotka eivät ole kotihoidon palvelujen
piirissä
Yksittäinen ohjaus- ja neuvontakäynti

11,40

Viikkohinta, kun kuntoutusta toteutetaan useampana käyntinä

22,50

viikossa
Kotisiivous
1 henkilö

15,50

2 henkilöä

31,00

Matkakulut/km

0,90

3.3. Perhehoito
Ikäihmisten perhehoito
Lyhytaikainen perhehoito, vrk

35,00

Muu tilapäinen alle 4 tunnin hoito

12,00

Osavuorokautinen perhehoito (päivä- tai yöhoito)

22,50

Tilapäinen perhehoito omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi

11,40

Pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin pitkäaikaisessa
tehostetussa palveluasumisessa. Katso kohta 4.3.1.

3.4. Omaishoidon lakisääteisen vapaan aikaisen palvelun maksut
Omaishoitajan vapaan aikainen hoito, vrk

11,40

Tilapäinen alle 4 tunnin hoito

12,00
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3.5. Lapsiperheiden kotipalvelu
Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu perheille, joissa perheellä on tarve yksittäisiin
kotipalvelunkäynteihin. Lapsiperheiden kotipalvelun perustuu palvelutarpeen arviointiin ja siitä
tehdään päätös.
Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään käyntimaksu, joka perustuu käynnin pituuteen (minimi on 2
tuntia/käynti). Peruuttamattomasta käynnistä peritään 2 tunnin käyntimaksu.
Hinta on 6 euroa/tunti. Minimilaskutusaika on kaksi tuntia, jonka jälkeen laskutetaan seuraavalta
alkavalta puolelta tunnilta 30 minuutin tarkkuudella. Käyntikerralta laskutetaan enintään 30 euroa.
Lapsiperheiden kotipalvelusta ei määrätä asiakasmaksua, mikäli palvelu on myönnetty
lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai myönnetään sosiaalityöntekijän arvion perusteella
maksuttomana. Maksuttomuus perustuu palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan.
Lapsiperheiden kotipalvelu voidaan myöntää maksuttomana myös tulojen perusteella.
Lapsiperheiden perhetyö on asiakasmaksulain mukaisesti maksutonta.
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4. Asumispalveluiden maksut
4.1. Lyhytaikainen sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu
(palveluasuminen tai tehostettu palveluasuminen)
Lyhytaikaisen asumispalvelun (palveluasuminen tai tehostettu palveluasuminen) tarkoituksena on
arvioida asiakkaan toimintakykyä, kuntouttaa ja tukea kotona selviytymistä. Lyhytaikaisessa
asumispalvelussa voidaan olla myös omaishoitajan vapaapäivien aikaisessa hoidossa tai muun
lyhytaikaisen asumispalvelutarpeen vuoksi. Lyhytaikaisen asumispalvelun jaksolle tullaan aina
asiakasohjauksen kautta.
Asiakasmaksut
Asumispalvelu, kun asumisjakso kestää yhtäjaksoisesti enintään 20 vrk, päivä

35,00

Asumispalvelu, kun asumisjakso kestää yhtäjaksoisesti yli 20 vrk tai asuminen

22,50

on osavuorokautista (päivä tai yö), päivä
Asumispalvelu, kun asiakkaalla on käytössä omat kliiniset ravintovalmisteet,

20,50

päivä
Asumispalvelu, omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien aikainen

11,40

lyhytaikainen, vrk

4.2. Pitkäaikainen sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen
Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja yksilöllisen hoito- ja
palvelusuunnitelman mukaisia palveluja. Palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee
henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa päivittäin, mutta ei tarvitse säännöllistä apua yöaikaan.
Asiakkaan palvelutarvetta vastaavia palveluja ei pystytä järjestämään kotiin vietävien palvelujen
avulla.
Palveluasuminen on pitkäaikaista, kun sen arvioidaan alkamisestaan kestävän tai se on
tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta.
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4.2.1. Asiakasmaksun määräytyminen
Pitkäaikaisesta palveluasumisesta peritään asiakkaalta maksukyvyn mukainen kuukausimaksu,
joka määräytyy samoin perustein kuin jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon maksu (katso kohta
3.1.1.)
Asumistuki huomioidaan vuokran vähennyksenä pitkäaikaisen asumispalvelun asiakkaalla
(Asiakasmaksulaki 10 d §).
Kun asiakas on siirtymässä pitkäaikaiseen palveluasumiseen, huomioidaan vähennyksenä entisen
asunnon todelliset kustannukset seuraavasti:
Omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut enintään kuuden kuukauden ajan
palveluasumiseen siirtymisen jälkeen (keskiarvo kuluista viimeisiltä kuudelta kuukaudelta). Jos
asiakkaan asunto saadaan myytyä esim. kahden kuukauden jälkeen, huomioidaan kulut vain tuolta
kahdelta kuukaudelta. Seuraavista kuluista huomioidaan asiakkaan osuus:
-

kiinteistövero

-

tontin vuokra

-

kohtuulliset lämmityskustannukset

-

kohtuulliset sähkökulut

-

asunto-osakkeen hoitovastike

-

pakollinen kotivakuutus

-

mahdollisen asuntolainan korkokulut

Vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut
(pakollinen kotivakuutus ja sähkö) enintään asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain
(481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta.
Asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tarkoitettu
käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut (pakollinen
kotivakuutus ja sähkö) kolmelta kuukaudelta.
Maksukyvyn mukaisen kuukausimaksun lisäksi asiakas maksaa hoito- ja palvelusuunnitelman
mukaiset ja palvelupäätöksessä mainitut tukipalvelut (esim. ateriat, pyykki- ja siivouspalvelut)
kunnalle. Tukipalvelujen maksut ovat enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten
suuruinen.
Palveluasunnon vuokrasopimuksen mukaiset maksut (vuokra ja mahdolliset sähkö- ym. kulut)
asiakas maksaa erikseen vuokranantajalle.
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4.2.2. Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuihin (Asiakasmaksulaki 10 k §)
-

Mikäli asiakas joutuu sairaalahoitoon, maksukyvyn mukaista maksua ei peritä lainkaan
sairaalassa olon ajalta.

-

Jos palvelu keskeytyy koko kuukaudeksi, maksua ei peritä lainkaan.

-

Mikäli asiakkaan palvelu keskeytyy asiakkaasta johtuvasta syystä (esim. kotiloma),
maksukyvyn mukaista maksua ei peritä viittä päivää ylittävältä ajalta. Viisi laskutettavaa päivää
lasketaan täysinä vuorokausina (esim. asiakas lähtee lomalle keskiviikkona ja palaa seuraavan
viikon torstaina: asiakkaalta laskutetaan jakso torstai - maanantai, jaksoa tiistai - torstai ei
laskuteta).

-

Asiakas maksaa ateriat ja muut tukipalvelumaksut toteutuneen mukaisesti.

-

Vuokran maksu ei keskeydy.

4.3. Pitkäaikainen sosiaalihuoltolain mukainen tehostettu palveluasuminen
Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee ympärivuorokautista apua ja
valvontaa. Asukkaan tarvitsemista hoivan ja hoidon palveluista sovitaan hoito- ja
palvelusuunnitelmassa. Tavoitteena on, että asukas voi asua tehostetussa palveluasumisessa
elämänsä loppuun asti.
Tehostettu palveluasuminen on pitkäaikaista, kun sen arvioidaan alkamisestaan lukien kestävän tai
se on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta.

4.3.1. Asiakasmaksun määräytyminen
Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä
kuukausimaksu seuraavien periaatteiden mukaisesti:
-

Maksu on 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty kohdassa 4.3.2.
mainitut vähennykset.

-

Jos asiakas on välittömästi ennen pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen alkamista elänyt
yhteistaloudessa (avioliitossa tai avoliitossa) ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolisonsa
tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin
maksu on 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on tehty
kohdassa 4.3.2 mainitut vähennykset.

-

Jos molemmat puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, maksu on 85
prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty kohdassa 4.3.2 mainitut
vähennykset.
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-

Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on vähintään 164 euroa
kuukaudessa.

-

Kuukausimaksu sisältää muut tehostettuun palveluasumiseen kiinteästi liittyvät palvelut (esim.
ateria-, pyykki- ja siivouspalvelut).

Maksukyvyn mukaisen kuukausimaksun lisäksi asiakkaalta peritään vuokrasopimuksen mukaiset
maksut (vuokra ja mahdolliset sähkö- ym. kulut), jotka asiakas maksaa suoraan vuokranantajalle.

4.3.2. Huomioitavat tulot ja tuloista tehtävät vähennykset
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksussa huomioitavat tulot:
-

jatkuvat tai vuosittain toistuvat ansio- ja pääomatulot ennakonpidätyksen ja ennakonkannon
jälkeen tulon hankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä sekä verosta vapaat
tulot

-

laskennallinen metsätulo (Asiakasmaksulaki §10i)

-

vammaistuki

-

eläkettä saavan hoitotuki

-

Jos asiakasmaksu määräytyy asiakkaan ja tämän puolison yhteenlaskettujen kuukausitulojen
perusteella, kuukausitulona otetaan lisäksi huomioon puolison vastaavat tulot

-

Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon
viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo.

Tuloina ei huomioida
-

Lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua

-

Tuloverolain 92 §:n mukaisia verovapaita sosiaalietuuksia (lukuun ottamatta vammaistukea ja
eläkettä saavan hoitotukea). Näitä tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja tuloja ovat esimerkiksi:
-

lapsilisä

-

kansaneläkelain mukainen lapsikorotus

-

asumistuki (tämä huomioidaan kuitenkin vuokran vähennyksenä perustuen
asiakasmaksulaki §10d)

-

sotilasavustus ja asevelvollisen päiväraha

-

toimeentulotuki

-

veteraanien etuuksia (ml. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä)

Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa
-

Asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu
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-

Elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka
kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen tehostetun
palveluasumisen alkamista

-

Edunvalvojan palkkion perusmaksu sekä valtuutetun palkkio (enintään edunvalvojan palkkion
perusmaksun suuruisena)

-

Asiakkaan entisen asunnon todelliset asumiskustannukset ennen tehostettuun
palveluasumiseen siirtymistä seuraavasti:
-

Omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut enintään kuuden
kuukauden ajan palveluasumiseen siirtymisen jälkeen (keskiarvo kuluista viimeisiltä
kuudelta kuukaudelta). Jos asiakkaan asunto saadaan myytyä esim. kahden
kuukauden jälkeen, huomioidaan kulut vain tuolta kahdelta kuukaudelta. Seuraavista
kuluista huomioidaan asiakkaan osuus:

-

-

kiinteistövero

-

tontin vuokra

-

kohtuulliset lämmityskustannukset

-

kohtuulliset sähkökulut

-

asunto-osakkeen hoitovastike

-

pakollinen kotivakuutus

-

mahdollisen asuntolainan korkokulut

Vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset
kulut (pakollinen kotivakuutus ja sähkö) asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain
(481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta

-

Asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä
tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset
kulut (pakollinen kotivakuutus ja sähkö) kolmelta kuukaudelta

-

Kohtuulliset asumismenot: kohtuullinen vuokra ja muut pakolliset asumismenot (mm. pakollinen
kotivakuutus ja sähkö) vähennettynä asumistuella

-

Terveydenhuollon ammattihenkilön määräyksellä hankitut ja SV- korvattavat lääkkeet, kliiniset
ravintovalmisteet ja perusvoiteet. Nämä lääkekustannukset vähennetään enintään
sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun suuruisena (lääkekatto).

-

Muut kuin em. lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet, jos terveydenhuollon
ammattihenkilö on arvioinut ne henkilön terveydelle tarpeellisiksi (edellyttää tarvittaessa erillistä
selvitystä)

-

Kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen on
suoritettava rahana
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4.3.3. Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuihin (10 k §)
-

Mikäli asiakas joutuu sairaalahoitoon, maksua ei peritä lainkaan sairaalassa olon ajalta

-

Jos palvelu keskeytyy koko kuukaudeksi, maksua ei peritä lainkaan

-

Mikäli asiakkaan palvelu keskeytyy asiakkaasta johtuvasta syystä (esim. kotiloma), maksua ei
peritä viittä päivää ylittävältä ajalta. Viisi laskutettavaa päivää lasketaan täysinä vuorokausina
(esim. asiakas lähtee lomalle keskiviikkona ja palaa seuraavan viikon torstaina: asiakkaalta
laskutetaan jakso torstai - maanantai, jaksoa tiistai - torstai ei laskuteta)

-

Vuokran maksu ei keskeydy
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5. Lastensuojelun maksut
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.
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6. Kehitysvammaisten palveluiden maksut
Ateriapaketti, kunnan omat yksiköt

12,00

Aamupala

1,50

Lounas

4,50

Päivällinen

4,50

Iltapala

1,50

Ostopalveluissa palveluntuottajan hinnaston mukaisesti.

Pähkinäpolun päivätoiminnan lounas

4,50

Työtoiminnan lounas

4,50

Ostopalveluissa palveluntuottajan hinnaston mukaisesti.

Ylläpitomaksu
Jaakonkoti

20,00

Tunturi (sisältyy vuokraan)

0,00

Ostopalveluissa palveluntuottajan hinnaston mukaisesti.
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