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1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT
Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- maksuista annetun lain (734/1992), asetuksen (912/1992) ja 1.7.2021 voimaan tulevan lain sosiaali-ja terveydenhuollon asiakkaiden asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
(1201/2020) mukaan. Maksukattoa koskevat muutokset astuvat voimaan 1.1.2022
1.7.2021 voimaan tulevat asiakasmaksulain muutokset koskevat sosiaalihuoltolain perusteella
järjestettyjä palveluita (ei vammaispalveluita).
Palveluista, joiden maksuista ei ole säädetty erikseen laissa tai asetuksessa, voidaan periä
kuntayhtymän päättämä maksu.

2 YLEISIÄ PERIAATTEITA
2.1. Asiakasmaksun enimmäismäärä
Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen (AsiakasmaksuL2 §)
2.2. Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen
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.
Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa myös silloin,
jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen (AsiakasmaksuL 11 §).
Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden. (Asiakasmaksulakimuutos
30.12.2020/1201 § 11)
Kunnan tai kuntayhtymän on annettava asiakkaalle tieto siitä, mitä 1–3 momentissa säädetään maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Tieto on annettava ennen ensimmäistä
palvelutapahtumaa tai sen yhteydessä. Jos tiedon antaminen ei ole mahdollista ennen palvelutapahtumaa tai sen yhteydessä, sen voi antaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään maksua
perittäessä. Tieto on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön. Tietoa
annettaessa asiakkaalle on annettava sen tahon nimi ja yhteystiedot, jolta asiakas voi tarvittaessa pyytää lisätietoja (AsiakasmaksuL 11§)
2.3. Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen ja määrittäminen
Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (pitkäaikainen laitoshoito/asumispalvelu/perhehoito ja säännöllinen kotihoito) määrätään toistaiseksi. Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (ja niihin liittyvät tulotiedot) 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
 asiakassuunnitelmaa muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmaksun suuruuteen
 kuntayhtymän maksuperusteita muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmaksun suuruuteen.
Jos maksua koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään yhden vuoden ajalta.
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Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun määrittämiseksi tulee asiakkaan tai hänen edunvalvojansa/asioiden hoitajansa esittää tositteet tulo- ja verotustiedoista ja maksun määrittämiseksi tarvittavista kustannuksista.
Osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkistukset tehdään voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
2.4. Maksukatto
Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty enimmäismäärä
eli maksukatto. Seurantajakso on kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana maksukaton määrän, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Maksukaton suuruus on 683 € vuonna 2021.
Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 22,50 € hoitopäivämaksu 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä Alle 18-vuotiaan lapsen ja nuoren käyttämistä palveluista perityt maksukattoa kerryttävät maksut otetaan huomioon yhdessä hänen toisen vanhempansa tai muun huoltajan maksujen kanssa (laillinen huoltaja).
Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.
Maksukattoon lasketaan:
• terveyskeskusmaksut
• terveyskeskuksessa annettavan yksilökohtaisen fysioterapian maksut
• poliklinikkamaksut
• päiväkirurgisen hoidon maksut
• sarjahoitomaksut
• lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa
• yö- ja päivähoidon maksut (lyhytaikainen laitoshoito)
• kuntoutushoidon maksut
• em. ostopalveluista SoTe ky:n perimät asiakasmaksut
Maksukaton ulkopuolelle jäävät seuraavat maksut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kotona annettava palvelu: kotipalvelu ja lyhytaikainen kotisairaanhoito sekä kotisairaalahoito
yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät
maksut
terveyskeskuksen suun- ja hampaiden tutkimus ja hoito
sairaankuljetus
pitkäaikainen laitoshoito
lääkärintodistusmaksut
käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut (täyskustannusmaksut)
toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut
sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelumaksut
omaishoidon lakisääteisten vapaiden ajalta perityt asiakasmaksut
vaikeavammaisen asumispalvelut
vaikeavammaisen kuljetuspalvelut
työterveyshuollon maksut
perhehoidon maksut
muulta kuin Suomessa asuvalta perityt todellisia hoitokustannuksia vastaavat maksut
viivästyskorko ja perintäkulut

Vapaakortti
Maksukaton täyttymisen jälkeen myönnetään vapaakortti. Vapaakortin myöntää se terveydenhuollon laitos, jossa maksukatto on täyttynyt. Vapaakortti on maksukaton täyttymisestä
lähtien voimassa kalenterivuoden loppuun saakka.
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2.5. Sotainvalidit
Sotainvalideilta, joilla on vähintään 10 % haitta-aste ei peritä asiakasmaksua alla olevista palveluista. Palveluihin oikeutettuja ovat myös asevelvollisena tai rauhanturvaajana ennen
vuotta 1991 vahingoittuneet tai sairastuneet. Heidän kohdallaan haitta-asteraja on 20 %











kotihoidosta ja kotipalveluista ja niihin liittyvistä kotihoidon tuki- ja ateriapalveluista
asumispalvelujen hoiva- ja ateriamaksua (vuokra, sähkö- ja lämmityskustannukset peritään asiakkaalta)
pitkäaikaisesta perhehoidosta
omaishoitopalkkiosta ja hoidettavalle annettavista palveluista
liikkumista tukevista palveluista, jotka on myönnetty sosiaalihuoltolain 23 §:n nojalla
koti- päivä- tai yösairaanhoidosta
lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja siihen liittyvistä apuvälineistä
päivätoiminnasta
pysyvästä laitoshoidosta
lyhytaikaisesta kuntouttavasta laitoshoidosta
SoTe ky perii korvaukset edellä mainituista järjestämistään palveluista Valtiokonttorilta
(Valtiokonttorin ohje kunnille Sotainvalidit 18.12.2020 VK/48119/08.01.02/2020).

2.6. Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut
Kotona asumista tukeviin palveluihin ovat oikeutettuja Suomessa asuva vuosien 1939-1945
sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen
omaava rintamaveteraani
Rintamaveteraaneilta ei peritä asiakasmaksua seuraavista palveluista:









kotipalvelusta, kotisairaanhoidosta ja kotisairaalahoidosta
kotiin annettavista ateriapalveluista ja tukipalveluista
sosiaalihuoltolain mukaisesta liikkumista tukevasta palvelusta
omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta
sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen asumispalvelun hoivasta/huolenpidosta ja aterioista (vuokra, sähkö-ja lämmityskustannukset peritään)
perhehoitolain mukaisesta pitkäaikaisesta perhehoidosta
tuetusta kotona kuntoutumisesta
apuvälineistä

SoTe ky perii korvaukset edellä mainituista järjestämistään palveluista Valtiokonttorilta (Valtiokonttorin ohje kunnille 18.12.2020 VK/48164/08.01.02/2020).
2.7. Etäpalveluista perittävät maksut
Etäpalvelu/etävastaanotto (videovälitteinen tai puhelimitse) on verrattavissa perinteiseen
vastaanottokäyntiin tai palveluun. Etäyhteyksien avulla annetusta palvelusta peritään samat
maksut kuin esimerkiksi vastaanottokäynnistä poliklinikalla tai terveysasemalla tai kotikäynnillä annetusta palvelusta, mikäli palvelu on maksullinen muutoinkin.
2.8. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 50,80 €,
mikäli asiakas on ilman hyväksyttävää syytä jättänyt saapumatta varatulle vastaanotolle tai
asianomaiseen yksikköön; eikä asiakas tai hänen edustajansa ole ennalta peruuttanut vastaanottoaikaa tai palvelua. Maksu peritään kaikista ennalta peruuttamattomista terveydenhuollon palveluista ja sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaisesta hoito- tai asumispalvelusta.
Maksu peritään myös muutoin maksuttomista palveluista.
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2.9. Palvelun keskeytyksen vaikutus maksuun
SoTe ky perii jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta, pitkäaikaisesta
asumispalvelusta, pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja pitkäaikaisesta perhehoidosta maksun, vaikka palvelu keskeytyisi tilapäisesti asiakkaasta johtuvasta syystä.
Jos palvelu kuitenkin keskeytyy yli viideksi päiväksi, maksua ei peritä viittä päivää ylittävältä
ajalta.
Jos palvelu keskeytyy kunnasta tai kuntayhtymästä johtuvasta syystä tai siksi, että asiakas
on laitoshoidossa, maksua ei peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta.
Jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan.
(Asiakasmaksulaki 30.12.2020 § 10 k).
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3 TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT
3.1. Terveysaseman lääkäripalvelujen maksut
3.1.1 Käyntimaksu lääkärin vastaanotolla
•
•
•

20,60 €/käynti

Maksu peritään enintään 3 kertaa kalenterivuodessa.
Veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton
Lääkärin tekemä työttömän terveystarkastus: ensimmäinen lääkärikäynti, kun terveydenhoitaja/sairaanhoitaja ohjaa asiakkaan lääkärin vastaanotolle maksuton
Alle 18-vuotiaan tuen tarpeen selvittämiseksi tehtävistä Lapset puheeksi –keskusteluista ja -neuvonpidoista ei peritä asiakasmaksua
Terveyskeskuksen lääkärikäynnin maksua 20,60 €/käynti ei peritä, kun lääkäri lähettää
potilaan erikoisairaanhoidon päivystykseen terveyskeskuskäynniltä saman päivän aikana ja saman tulosyyn vuoksi. Maksuttomuus edellyttää lääkärin päivystyslähetettä
(jos päivystyslähetettä ei tehdä: peritään terveysaseman lääkärikäynnin maksu).
Lääkärikäynnin maksu peritään myös todistus-/lausuntokäyntien yhteydessä.
Etäpalvelu (puhelimitse ja videovälitteisesti internetyhteyden kautta) on verrattavissa
vastaanottokäyntiin, mutta niistä ei peritä käyntimaksua

•
•

•
•

3.1.2 Käyntimaksu terveyskeskuksen päivystyksessä
28,30 €/käynti
• Veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton
• Päivystyskäyntimaksu peritään myös henkilöltä, joka on jo maksanut kolme 20,60 €
suuruista lääkärikäynninmaksua.
3.1.3 Terveysaseman hoitajavastaanoton maksut
Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotot ovat maksuttomia 1.7.2021 alkaen, kun
hoitovastuu on hoitajalla. Mikäli vastaanottotapahtuma muuttuu lääkärin vastuulle, peritään
lääkäripalvelujen käyntimaksu kohdan 3.1.1 mukaisesti.
3.1.4 Muiden kuin valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvien rokotteiden antaminen
Maksua ei peritä rokottamisesta ja rokotteista (rokoteaineista), mikäli rokottaminen perustuu kansalliseen rokotusohjelmaan tai kyse on lääkärin määräykseen perustuvasta perussairauden vuoksi tarpeellisesta rokottamisesta (ts. kun rokottaminen kuuluu potilaan sairauden hoitoon).
Mikäli rokottamisen tarve johtuu vapaa-ajan matkailusta, maksua ei peritä rokottamisesta
(toimenpiteestä ja rokottamista varten varatusta käynnistä), mutta potilaan tulee itse hankkia rokoteaine apteekista. Tällaisia vapaa-ajan matkailuun liittyviä potilaan itsensä hankittavia rokoteaineita ovat esimerkiksi keltakuumerokote, rokote Japanin aivotulehdusta vastaan, matkaa varten tarvittava lavantautirokote.
3.1.5 Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
Perusmaksut:
o perusmaksu/suuhygienisti
o perusmaksu/hammaslääkäri
o perusmaksu/erikoishammaslääkäri
Alle 18-vuotiaille suun ja hampaiden tutkimus ja hoito maksuton

10,20 €/käynti
13,10 €/käynti
19,20 €/käynti

Maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesta ja sairauksien hoidosta toimenpiteen
vaativuuden mukaan:
o

toimenpideluokituksen vaativuuden mukaan

8,40-222,70 €
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o

suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimus ja hoito (A 9a §) 41,20 € €/käynti

Rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai veteraanitunnuksen ja todistuksen miinanraivaustehtäviin osallistumisesta omaavilta ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta,
ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä
Odottavan äidin sylkitutkimus maksuton
3.1.6 Lääkinnällinen kuntoutus
Terveydenhuoltolain 29 §:ssä tarkoitetun lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut
o Neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä sopeutumisvalmennus- ja kuntoutusohjaus ovat maksuttomia (asiakasmaksulaki 5 §
o Apuvälinepalvelut ja apuvälineet ja niiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto
ovat maksuttomia paitsi silloin, kun apuvälineen tarve aiheutuu työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015), maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981), sotilasvammalain (404/1948), liikennevakuutuslain (279/1959), potilasvahinkolain
(585/1986) tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta vahingosta tai
ammattitaudista.

3.1.7 Perusterveydenhuoltona annetut terapiat
Käyntimaksu yksilökohtaisesta terapiasta (ei sarjahoidosta)
11,40 €/käyntikerta
o fysioterapia
o toimintaterapia
o neuropsykologinen kuntoutus
o ravitsemusterapia
o jalkojenhoito/jalkaterapia
o ravitsemusterapia
o puheterapia
o muusta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta tai terapiasta
Maksukaton ulkopuolelle jäävät seuraavat maksut:
• kotona annettava palvelu: fysioterapian kotikäynnit
Fysioterapian ryhmäjaksot
o jakson 3 yksilökäyntiä maksun perusteena (3 x 11,40 €)
3.1.8 Sarjassa annettavat hoidot
Sarjassa annettava hoito
o esim. fysioterapia, toimintaterapia, jalkojenhoito,
hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriöhoito
Maksu enintään 45 hoitokerralta/vuosi
3.1.9 Sairaalan poliklinikkamaksu
Erikoissairaanhoidossa, terveysasemilla erikoislääkäreiden
vastaanottokäynnistä
Veteraanitunnuksen omaaville maksuton

34,20 €/jakso

11,40 €/hoitokerta

41,20 €/käynti

3.1.10 Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset
Ei maksua
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Yksityislääkärin tai yksityisen terveydenhuoltoyksikön lähetteellä tehtävistä laboratorioja kuvantamistutkimuksista, jotka eivät ole osa muuta laskutettavaa hoito- käyntiä, peritään enintään palveluntuottamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava maksu erillisen
hinnaston mukaan

3.1.11 Lyhytaikainen laitoshoito terveyskeskuksen vuodeosastolla
Hoitopäivämaksu
Maksukaton ylittymisen jälkeen peritään
hoitopäivämaksuna
Osastolla annettava päivä- ja yöhoito

48,90 €/vrk.
22,50 €/vrk
22,50 €/pv/yö.

3.1.12 Sairaankuljetus
Terveyskeskuksen sairaankuljetusajoneuvolla suoritetusta sairaankuljetuksesta voidaan
periä enintään liikenneministeriön vahvistaman taksan mukainen maksu. Tämä maksu voidaan periä myös silloin, kun annetun ensihoidon ansiosta potilaan tila on korjaantunut
siinä määrin, että kuljetusta hoitopaikkaan ei ole tarvinnut suorittaa.
Maksua ei saa periä lääkärin määräämästä sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta terveyskeskuksen tai sairaalan sairaansijalta toiseen hoitolaitokseen tai kotihoitoon.
Sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaan vakuutetulla on oikeus saada sairaankuljetuksesta aiheutuneista kustannuksista korvausta siten kuin mainitussa laissa
säädetään.
3.1.13 Maksu lääkärintodistuksesta
Lääkärin ja hammaslääkärin todistus ja lausunto
50,80 €
Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava lääkärintodistus (ajokorttitodistus)
61,00 €

3.1.14 Maksuttomat terveyskeskuksessa annettavaan hoitoon liittyvät todistukset ja lausunnot
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

A-todistus
B-todistus (eläkkeet, erityiskorvattavat lääkkeet jne.)
Potilaan välittömään hoitoon liittyvä B-todistus (kuntoutus, SV-päiväraha)
Nuorison terveystodistus
Todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten
Lähete sairaalaan
Sairaanhoidon vuoksi tarpeelliset todistukset (esim.
raskaudenkeskeytys, sterilisaatio)
Joukkorokotustodistus
Todistus lapsen sairaudesta
Neuvola- ja kouluterveydenhuollon todistukset (esim.
jälkitarkastustodistus äitiyspäivärahaa varten)
Todistus potilaan kuljetuksesta = matkatodistus
Kutsuntatarkastustodistus = lääkärinlausunto puolustusvoimia varten
Kuolintodistus
Matkatodistus/koulukyytilausunto sairauden perusteella
todistus koululiikuntaa/kouluruokailua varten
Todistus isyysveritutkimuksen suorittamisesta
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o
o

Lääkärinlausunto holhousasioissa
Todistus veteraanien kuntoutushakemusta varten

3.1.15 Maksulliset terveyskeskuksessa annettavaan hoitoon liittyvät lääkärintodistukset
Seuraavista todistuksista peritään
50,80 €
o Todistus muuhun kuin lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten
o Todistus asunnonhakua varten
o Todistus vapaaehtoista asevelvollisuutta varten
o Todistus asumispalvelu paikkaa varten
o Todistus turvapuhelinanomusta varten
o Lausunto työvoimatoimistoa varten
o Muut lausunnot etuuden hakemista varten
o C-todistus hoitotuen/vammaistuen hakemista varten
o T-todistus (todistus terveydentilasta)
o Todistus terveydentilasta ulkomaille lähtöä varten
o Todistus verotusta varten
o E-lausunto
o Harrastuksiin liittyvät lääkärinlausunnot (purjelento, sukellus, laskuvarjohyppy jne.)
o Todistus veripalvelua varten
o Todistus kertausharjoituksesta vapauttamiseksi
o Todistus autoveron alennusta varten
o Muut terveystarkastustodistukset
o HIV-todistus
o Keltakuume- ja muu rokotustodistus
o Muut lausunnot terveydentilasta
o Asiakkaan itsensä pyytämät muut lausunnot, jotka eivät liity hoitoon
Ajokorttitodistuksesta peritään:
o Ajokorttitodistus

61,00 €

3.1.16 Muualta kuin suomessa asuvalta perittävä maksu
Enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu.

3.1.17 Kuntoutushoidon asiakasmaksu
Terveyskeskuksen vuodeosastolla annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta peritään
asiakasmaksuna
16,90 €/kerta
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4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KOTONA ANNETTAVAT PALVELUT JA TUKIPALVELUT

4.1 Muistiasiakkaan kuntouttavat kotikäynnit
Mikäli asiakas ei ole kotihoidon asiakas, peritään asiakasmaksuna 20 €/tunti ensimmäisen 5
viikon ajan. Mikäli palvelu jatkuu, asiakasmaksu määräytyy säännöllisen kotihoidon maksutaulukon mukaan.
Mikäli asiakas on jo säännöllisen kotihoidon asiakas, lisätään palvelu olemassa olevaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan ja asiakasmaksu määräytyy säännöllisen kotihoidon maksutaulukon mukaan.
4.2 Toimintakyvyn arviointi kotihoidossa
Kotihoidon kuntouttavan arviointijakson ja tehostetun kotikuntoutuksen aikana eri
ammattilaisten tekemät toimintakyvyn arvioinnit ovat asiakkaalle maksuttomia
4.3 Tilapäinen kotisairaanhoito
Lääkärin, hammaslääkärin käynti 18,90 €
Muun henkilön suorittama käynti 12,00 €
4.4 Tilapäinen kotipalvelu
Tilapäinen kotipalvelu 20 €/tunti
4.5 Lapsiperheinen kotipalvelu
Asiakasmaksuna peritään 7 €/tunti, enintään 40 €/päivä.
4.6 Tukipalvelut
4.6.1 Turvapalvelu
Turvapuhelin
GSM-turvapuhelin, sisältäen liittymän, turvarannekkeen/-riipuksen ja hälytyskeskuspalvelun
Perinteisen puhelinliittymän turvapuhelin, turvarannekkeen/-riipuksen ja hälytyskeskuspalvelun
4G GSM-turvapuhelin, sisältäen liittymän, turvarannekkeen/-riipuksen ja hälytyskeskuspalvelun
Laajakaistaliittymän turvapuhelin, turvarannekkeen/riipuksen ja hälytyskeskuspalvelun
GPS-pohjainen ranteessa pidettävä turvahälytin (dementiavahti)
Lisälaitteet (pakolliset)

Hinta/kk
27,00 €
27,00 €
29,00 €
29,00 €
32,60 €
Hinta/kk

Lisäturvaranneke tai -riipus

0,01 €

Hellahälytin

0,01 €

Savu-/palovaroitin

0,01 €
12

Turvapuhelin
Ovihälytin tai ikkunahälytin

Hinta/kk
0,01 €

Häkäkaasuhälytin (CO)

0,01 €

Vetonaruhälytin

0,01 €

Erillinen vammaispainike turvahälyttimeen

0,01 €

Muut lisälaitteet

Hinta/kk

Vuotohälytin

11,18 €

Hellavahti

19,40 €

Kaatumisanturi

13,30 €

Lisäpalvelut
Toimintakyvyn tai tilanteen seurantapalvelu (voinnintarkistussoitto) 1 kerran päivässä
Toimintakyvyn tai tilanteen seurantapalvelu (voinnintarkistussoitto) 2 kertaa päivässä
Muut maksut
Laitteen asennus
Asiakas aiheuttanut laitteen katoamisen tai vahingoittumisen
Palvelu
Turva-auttajakäynti
Asiakkaalta laskutetaan enintään 15 käyntiä/kk

10,00 €
15,00 €
Kertamaksu
15,00 €
Uuden laitteen
hankintahinta
Hinta
14 €/käynti

4.6.2 Ateriapalvelu



Lounas (sisältää salaatin, lämpimän ruuan, jälkiruuan ja kuljetuksen)
Päivällinen lounaan kanssa yhtä aikaa kuljetettuna

9€
7€

4.6.3 Asiointipalvelu



Säännöllinen asiointipalvelu
Tilapäinen asiointipalvelu

36,00 €/k
9,00 €/kerta

4.6.4 Kylvetyspalvelu




Sisältäen kuljetuksen
Ilman kuljetusta
Saunan käyttömaksu (omat pesutilat puutteelliset)

20,00 €/ kerta
11,00 €/kerta
5,00 €/kerta

4.6.5 Läsnäolopalvelu 24/7 (terveysteknologia)
Asiakkaalle asennetaan hänen suostumuksellaan terveysteknologiaa kotona asumisen tueksi. Teknologia voi sisältää liiketunnistimia, patja-antureita ja terveydentilaa ja liikeaktiivisuutta seuraavia välineitä asiakkaan tarpeen mukaisesti. Asiakkaan elintoimintomittaukset siirtyvät palveluntuottajalle, jolla on käytössään älyteknologiaa, joka havaitsee asiakkaan voinnin muutokset. Terveydentilasta seurattavia asioita voivat olla mm. syke, unirytmi, hengitys, liikeaktiivisuus.
Asiakkaalta peritään asiakasmaksuna 50 €/kk
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4.6.6 Ikäihmisten päivätoiminta


Koko päivä
• ilman kuljetusta
• kuljetus
Lyhennetty päiväkeskuspäivä
• ilman kuljetusta
• kuljetuksella
Päiväkerho 2 tuntia




15,00 €/päivä
9,00 €
11,00 €/päivä
20,00 €/päivä
6,00 €/kerta

4.7 Omaishoidon asiakasmaksut
Omaishoidosta maksettavasta palkkiosta ei peritä hoidettavalta asiakasmaksua.
Omaishoitoon kuuluvista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista peritään asiakasmaksut
Palveluista, mitkä kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi ja mitkä korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa peritään:


Vuorokaudelta (24h), 3 vrk/kk

11,40 €/vrk

Omaishoidon tuen hoitopalkkiota ei oteta tulona huomioon määrättäessä kotihoidon palvelumaksua.
Omaishoitajille annettavista lyhytaikaisista virkistysvapaista ei peritä asiakasmaksua.
Virkistysvapaa ei korvaa lakisääteistä vapaata

4.8 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tukipalvelut

4.8.1 Päiväkäynti
Mikäli asiakas on päiväkävijänä asumisyksikössä, peritään siitä 20 €/päivä Päiväkäynti
sisältää lääkkeiden jaon, voinnin seurannan, ohjauksen ja tuen, aterian ja mahdollisen
päiväkahvin.
4.8.2 Liikkuva asumisen tuki
Asiakasmaksu määräytyy kotihoidon maksutaulukon mukaan
4.8.3 Lääkkeenjako
5€/kerta
4.9 Säännöllinen kotihoito
Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun maksu peritään silloin, jos asiakas
saa kotisairaanhoidon/kotisairaalahoidon/kotipalvelun/kotihoidon palvelua vähintään kerran
viikossa ja lisäksi palvelun sen alkamisesta lukien arvioidaan kestävän vähintään kaksi
kuukautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kaksi kuukautta.
Kotihoidon kuukausimaksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen keskimääräisten palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Kuukausimaksun
määräytymistaulukko on sama kuin säännöllisessä kotihoidossa.
Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia.
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Asiakasmaksussa huomioitavat tulot
Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä
• laskennallinen metsätulo (tarkemmin asiakasmaksulaki 10 i §)
• opintojen johdosta saadut apurahat tai tunnustuspalkinto otetaan tulona huomioon siltä
osin kuin se säädetään veronalaiseksi tuloksi
• lasten kotihoidon tuki
• opintoraha ja aikuiskoulutustuki
• eläkettä saavan hoitotuki (siihen sisältyvää veteraanilisää ei huomioida tulona
 elatusapu ja elatustuki
Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kk keskimääräinen kuukausitulo
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia
(lukuun ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea).
Näitä tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja tuloja ovat esimerkiksi:

lapsilisä

vammaistuki

kansaneläkelain mukainen lapsikorotus

asumistuki (tämä huomioidaan kuitenkin vuokran vähennyksenä pitkäaikaisen asumispalvelun asiakkaalla perustuen asiakasmaksulakiin § 10 d)

sotilasavustus ja asevelvollisen päiväraha

toimeentulotuki

veteraanien etuuksia (ml. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä)
Tuloista tehtävät vähennykset
Asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset
• elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka
kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen asumispalvelun alkamista
• avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu hyvitys
• kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka
hänen on suoritettava rahana
• edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään
em. perusmaksun suuruisena)

Tulorajat ovat seuraavat:
Perheen koko, henkilömäärä
Tuloraja, euroa kuukaudessa

1
588

2
3
4
5
6
1 084 1 701 2 103 2 546 2 924

Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä.
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Maksuprosentit ovat seuraavat:
Maksuprosentti perheen koon mukaan
Palvelutunnit kuukaudessa 1

2

3

4

5

4 tuntia tai vähemmän
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 tai enemmän

7,00
8,75
10,50
12,25
14,00
14,75
15,50
16,25
17,00
17,75
18,50
19,25
20,00
20,50
21,00
21,50
22,00
22,50
23,00
23,50
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

6,00
7,50
9,00
10,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00

6,00
7,50
9,00
10,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

6,00
7,50
9,00
10,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
23,00
24,00
24,50
25,00
25,50
26,00
26,50
27,00
27,50
28,00
28,50
29,00
29,50
30,00
30,50
31,00
31,50
32,00
32,50
33,00
33,50
34,00
34,50
35,00

6 henkilöä tai
enemmän
6,00
7,50
9,00
10,50
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä saadaan käyttää 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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5. LYHYTAIKAINEN SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN ASUMISPALVELU
Lyhytaikaisen palveluasumisen enimmäispituus on 3 kuukautta. Lyhytaikaisesta palvelu- asumisesta perittävä asiakasmaksu on 33 €/vrk.
Mikäli asiakas tulee päivä- tai yöhoitoon, peritään asiakasmaksuna 22,50 €/pv.

6. JATKUVA PITKÄAIKAINEN ASUMISPALVELU (TAVALLINEN PALVELUASUMINEN)
Pitkäaikaisen asumispalvelun maksu peritään silloin, jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta
lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta.
Kuukausimaksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen keskimääräisten palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan.
Saarikka perii vuokran yhteydessä omissa yksiköissään hoitosängyn ja patjan vuokran 23 €/kk
Tuetusta asumisesta voidaan periä maksu samoin perustein, mikäli palveluun kuuluu jatkuvasti
ja säännöllisesti annettavaa kotipalvelua taikka muuta hoivaa ja huolenpitoa. Tuettuun asumiseen sisältyvästä tuesta ja ohjauksesta ei peritä maksua. (HE 129/2020 asiakasmaksulaiksi §
10 e)
Asiakasmaksussa huomioitavat tulot ovat samat kuin säännöllisessä kotihoidossa.
Tuloista tehtävät vähennykset ovat samat kuin säännöllisessä kotihoidossa.
Kun asiakas on siirtymässä pitkäaikaiseen asumispalveluun, lisäksi huomioidaan entisen asunnon kustannuksia enintään seuraavasti:
 Omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden kuukauden ajalta (huomioidaan asiakkaan osuus esimerkiksi kiinteistövero ja kohtuulliset lämmityskulut, asunto-osakkeen hoitovastike, pakollinen kotivakuutus)
• Vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut
asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen
irtisanomisajalta (muina välttämättöminä kustannuksina huomioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus)
 Asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta (muina välttämättöminä kustannuksina huomioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus
6.1 Heralan Serviisin palvelut
Ateriapaketti (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala). Puolikkaaseen ateriapakettiin sisältyy yksi lämmin ruoka päivää kohti.
 kokonainen
431,61 €/kk
 puolikas
334,58 €/kk
 Sauna
9,00 €/kerta
Pesutuvan käyttömaksu

5,00 €/kone
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7. PITKÄAIKAISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN, PITKÄAIKAISEN PERHEHOIDON
JA PITKÄAIKAISEN LAITOSHOIDON MAKSUT

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen, pitkäaikainen perhehoito, pitkäaikainen laitoshoito on
kyseessä silloin, jos tehostetun palveluasumisen, perhehoidon, laitoshoidon/-palvelun arvioidaan
sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta
7.1 Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen
laitoshoidon maksut
Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksu
on enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty kohdassa 5.2.2 mainitut vähennykset
Jos asiakas on välittömästi ennen em. palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai
avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen
yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia
puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on tehty kohdassa 5.2.2 mainitut vähennykset.
Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu on enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista.
Saarikka perii vuokran yhteydessä omissa yksiköissään hoitosängyn ja patjan vuokran 23 €/kk
Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 164 euroa kuukaudessa ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalle vähintään 110 euroa kuukaudessa
7.1.1 Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen
laitoshoidon asiakasmaksussa huomioitavat tulot










jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut ansio- ja pääomatulot ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä sekä verosta vapaat tulot
jos maksu määräytyy asiakkaan ja tämän puolison yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella, kuukausitulona otetaan lisäksi huomioon puolison vastaavat tulot
laskennallinen metsätulo (asiakasmaksulaki 10 i §)
vammaistuki (alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen)
jatkuvat tai vuosittain toistuvasti opintojen johdosta saadut apurahat tai tunnustuspalkinto
otetaan tulona huomioon siltä osin kuin ovat veronalaista tuloa
opintoraha ja aikuiskoulutustuki
lasten kotihoidon tuki
eläkettä saavan hoitotuki (siihen sisältyvää veteraanilisää ei huomioida tulona)
Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kk keskimääräinen kuukausitulo.

Tulona ei oteta huomioon



lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua
tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia (lukuun ottamatta vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea)
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Näitä tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja tuloja ovat esimerkiksi:

lapsilisä

kansaneläkelain mukainen lapsikorotus

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

sotilasavustus ja asevelvollisen päiväraha

toimeentulotuki

veteraanien etuuksia (ml. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä

7.1.2 Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa






asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset
elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka
kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen asumispalvelun alkamista
avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu hyvitys
kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka
hänen on suoritettava rahana
edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään
em. perusmaksun suuruisena

Lisäksi asiakkaan kuukausituloista vähennetään todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen, pitkäaikaiseen perhehoitoon ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon siirtymistä enintään:





omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden
kuukauden ajalta (huomioidaan asiakkaan osuus esimerkiksi kiinteistövero ja kohtuulliset lämmityskulut, asunto-osakkeen hoitovastike, pakollinen kotivakuutus)
vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset
kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta
vuokralaisen irtisanomisajalta (muina välttämättöminä kustannuksina huomioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus)
asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut
kolmelta kuukaudelta (muina välttämättöminä kustannuksina huomioidaan esimerkiksi
pakollinen kotivakuutus)

7.1.3 Tuloista tehtävät erityiset vähennykset maksun perusteena olevista tuloista pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa



kohtuulliset asumismenot, joita pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta tai asumisesta ammatillisessa perhehoitokodissa aiheutuu (vähennettynä asumistuella)



terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu saamaan korvausta
sairausvakuutuslain nojalla. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen
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edustajansa antaman selvityksen perusteella maksun määräämisen perusteena olevista tuloista asiakkaalle aiheutuvien lääkekustannusten mukaan, kuitenkin enintään
sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun 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 asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi.

Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita sosiaalihuollon
avohoidon palvelumaksuja, kuten kotihoidon tai päivätoiminnan maksua.

8. PERHEHOIDON MUUT ASIAKASMAKSUT (koskee myös vammaisia)
8.1 Lyhytaikainen perhehoito
Peritään lyhytaikaisesta perhehoidosta asiakasmaksuna vanhuksilta ja pitkäaikaissairailta 33 €/vrk ja vammaisilta 30 €/vrk.
8.2 Osapäiväinen perhehoito
Peritään osapäiväisestä perhehoidosta asiakasmaksuna puolet lyhytaikaisen perhehoidon maksusta

9

VAMMAISPALVELUJEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON MAKSUT
9.1. Vammaisten asumispalvelut
Vammaisille järjestetään asumispalvelua kehitysvammalain mukaisena erityishuoltona
ja vammaispalvelulain mukaisena palveluasumisena.
Erityishuollon asumispalveluissa voidaan asukkaalta periä ylläpitomaksua. Ylläpitona voidaan pitää asumisesta, ravinnosta ja muusta ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.
Erityishuollon asumispalveluissa ja vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa
olevilta ei voida periä maksua hoidosta.
Asiakasmaksut peritään samoin perustein sekä itse tuotetusta, että ostetusta asumispalvelusta

9.1.1. Lyhytaikainen palveluasuminen
Koskee kaikkia vammaisia. Lyhytaikaisesta palveluasumisesta perittävä asiakasmaksu
on 30 €/vrk. Maksu sisältää ateriat, majoituksen ja muut ylläpitokustannukset
9.2. Kehitysvammalain mukaisena erityishuoltona annettu asumispalvelu
9.2.1. Asumiskustannukset ja hoitosängyn sekä patjan vuokra
Peritään vuokra ja mahdolliset muut asumiskustannukset (sähkö, vesi jne.) todellisten kustannusten suuruisena.
Saarikka perii vuokran yhteydessä omissa yksiköissään hoitosängyn ja patjan vuokran
23 €/kk.
Yksityiset palveluntuottajat perivät asiakkaalta vuokran (puitesopimus)
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Alaikäisiltä yli 16-vuotiailta peritään asumiskustannuksina Kelan myöntämän asumistuen suuruinen maksu.
9.2.2 Ateriat
Kehitysvammaisten erityishuoltona annetussa asumispalvelussa (palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen) peritään asiakkaalta asiakasmaksuna aterioiden raaka- ainekustannukset sekä kaikki aterioiden valmistamisesta, kuljettamisesta ja säilyttämisestä
aiheutuvat kustannukset. Kustannukset voivat olla kuitenkin korkeintaan 15,00 €/ateriapäivä
Yksityiset palveluntuottajat perivät asiakkaalta ateriat (puitesopimus)
9.2.3 Muu ylläpito
Muusta ylläpidosta peritään 120 €/kk. Muu ylläpitomaksu sisältää kulut siivouksesta, vaatehuollosta, saunasta, hygieniatarvikkeista, siivousvälineistä - ja tarvikkeista, yhteisten tilojen puhelinkuluista.
Maksujen perimisessä huomioidaan, että asiakkaalle jää käyttövaroja 190 €/kk.
Käyttövaroilla asiakas kustantaa lääkkeet, muut terveydenhuoltomenot, vaatteet, parturin, jalkahoidon, virkistysmenot, puhelinkulut, lehtikulut sekä hygieniatarvikkeet (jos haluaa jotain erityistä). Apteekin lääkejakelun kustannukset vähennetään tuloista.
9.3. Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen
9.3.1 Asumiskustannukset ja hoitosängyn sekä patjan vuokra
Peritään vuokra ja mahdolliset muut asumiskustannukset (sähkö, vesi jne.) todellisten kustannusten suuruisena.
Saarikka perii vuokran yhteydessä omissa yksiköissään hoitosängyn ja patjan vuokran
23 €/kk.
Yksityiset palveluntuottajat perivät asiakkaalta vuokran (puitesopimus)
9.3.2 Ateriat
Peritään todellisten kustannusten suuruisina. Ateriapalveluiden kustannukset voivat olla
kuitenkin korkeintaan 15,00 €/ateriapäivä
Yksityiset palveluntuottajat perivät asiakkaalta ateriat (puitesopimus)

9.3.3 Muut jokapäiväiseen elämiseen liittyvät kustannukset
Kulut siivouksesta, vaatehuollosta, saunasta, hygieniatarvikkeista, siivousvälineistä - ja
tarvikkeista, yhteisten tilojen puhelinkuluista. Palvelun tuottaja perii nämä kustannukset
suoraan asiakkaalta.
Maksujen perimisessä huomioidaan, että asiakkaalle jää käyttövaroja 190 €/kk.
9.3.4 Maksun periminen keskeytyksissä
Koskee kaikkia vammaisia.
Aterioita, hygieniamaksua ja hoitomaksua ei peritä sairaalassaoloajalta mukaan lukien lähtö- ja paluupäivä. Vuokra peritään koko sairaalassaoloajalta, mikäli asukas pitää
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palveluasumispaikkaa hallussaan.
Asumisen keskeytyessä loman tai muun sellaisen syyn vuoksi hygieniamaksua ja hoitomaksua ei peritä keskeytyksen jatkuessa yli 5 päivää keskeytyksen alkamista seuraavasta
täydestä päivästä laskettuna. Paluupäivältä peritään maksut normaalisti. Ateriat peritään
lähtö- ja paluupäiviltä. Hygieniamaksun osalta ei käytetä viiden päivän sääntöä. Vuokra
peritään koko poissaolon ajalta, mikäli asukas pitää palveluasumis- paikkaa hallussaan.

9.3.5 Maksun periminen puolisoiden ollessa kyseessä
Koskee kaikkia vammaisia.
Mikäli kumpikin puolisoista on palveluasumisessa, peritään hoitomaksu kummankin
omien tulojen mukaan.
Toisen puolison ollessa palveluasumisessa ja toisen kotona, peritään hoitomaksu palveluasumisessa olevan omien tulojen mukaan. Mikäli kotona oleva on kotihoidon asiakas, peritään häneltä kotihoitomaksu omien tulojen mukaan.
Toisen puolison ollessa palveluasumisessa ja toisen ollessa laitoksessa peritään asiakasmaksut kummankin omien tulojen mukaan
9.4 Päiväkäynti
9.4.1 Asiakkaan kotiin tehtävä ohjauskäynti
Peritään asiakasmaksuna 18 €/kerta
9.5. Asumisvalmennus
Asiakkaan omaan kotiin annettava asumisvalmennus on maksutonta kehitysvammaisille.
Muilta asiakkailta peritään 18 €/kerta.
Asumisyksikössä annettavasta asumisvalmennuksesta peritään 30 €/vrk. Asumisvalmennus sisältää asumisen, ateriat, ohjauksen, valvonnan ja muut kustannukset (esim. pyykki,
siivous, sauna).

10. OSALLISUUTTA EDISTÄVIEN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT
Päivä - ja työtoiminnan asiakkaina on kehitysvammaisia, vammaisia sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujia.
Asiakasmaksuna peritään
 lounas 6€/toimintapäivä
 päiväkahvi/tee/ mehu (sis. kahvileivän)1 €/toimintapäivä.
Asiakasmaksu peritään toteutuneen mukaan. Maksu peritään, ellei poissaoloa ilmoiteta viimeistään poissaoloa edeltävänä päivänä.
Mikäli yksityinen palvelun tuottaja ei peri asiakasmaksua, niin sen perii Saarikka.
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11. VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON ASIAKASMAKSUT
11. 1 Pitkäaikainen perhehoito
Pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään asiakasmaksuna
Ateriat
Kun hoidettava osallistuu päivätoimintaan 0-1
kertaa/viikko

Kun hoidettava osallistuu päivätoimintaan 2-3
kertaa/viikko
Kun hoidettava osallistuu päivätoimintaan 4-5
kertaa/viikko
Vuokra
Asiakkaalla on oma huone
Asiakkaalla on kahden hengen huone
Muut maksut
sisältää mm. henkilökohtaisen hygienian (lukuun
ottamatta vaippoja), vaatehuollon, siivous- ja puhdistus-kulut, kohtuulliset virkistys-, matka- ja puhelinkulut ja alle 16-vuotiaiden kohdalla viikko- rahan.

Asiakasmaksu
277,43 €/kk

277,43 €/kk

277,43 €/kk

198,90 €/kk
166,96 €/kk
280 €/kk
193,36 €/kk 197,38

12. LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT
Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle
annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan, milloin se on asianomaisten toimeentulon edellytykset ja
huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua, periä lapsen vanhemmilta maksu,
joka saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1–3 §: n perusteella
määräytyvän elatusavun suuruinen. Vanhemmilta perittävä maksu jaetaan heidän kesken
maksukyvyn mukaan.
Kunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta, jolloin lapsi saa tässä pykälässä tarkoitettuja perhehoitoa tai laitoshuoltoa taikka asumispalveluja sekä käyttää ne perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuvien
kustannusten korvaamiseksi.
Lastensuojelulaissa tarkoitetuista perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi katsottava
maksu myös muista lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista.
Lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu saa olla enintään 1.835,20 €/kk. Perittävä maksu
ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Kun lapsi tai nuori on sijoitettu kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena, huostaan otettuna tai jälkihuoltona, hänen itsenäistymistään varten täytyy kalenterikuukausittain varata määrä, joka vastaa vähintään 40 prosenttia hänen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 §:ssä tarkoitetuista tuloistaan, korvauksistaan tai saamisistaan. Määrää laskettaessa lapsilisää ei kuitenkaan oteta huomioon.
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