SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 – 31.12.2021
Säännöllinen kotihoito
Kotiin annettavalla palvelulla, kotihoito, tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (14/2014) 19 §:ssä tarkoitettua
kotipalvelua ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:n perusteella järjestettyä kotisairaanhoitoa.
Kotiin annettava palvelu on säännöllistä ja jatkuvaa, jos sitä annetaan vähintään kerran viikossa. Mikäli
palvelu kestää vähintään yhden (1) kuukauden, määritellään asiakkaalle säännöllisen kotihoidon
kuukausimaksu.
Kotiin annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma.
Suunnitelmaan voidaan sisällyttää sekä kotisairaanhoito että kotipalvelu sekä tukipalvelut. Suunnitelmaa
tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa.
Asiakasmaksuasetuksen 3§:n perusteella jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja
kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon
mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Kuukausimaksu voi olla enintään asetuksessa määritellyn
maksuprosentin (35 %) osoittama euromäärä palvelun käyttäjän asetuksessa määritellyn tulorajan (588 €)
ylittävästä kuukausitulon osasta.

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: 1.1.2019-31.12.2019
Henkilö
määrä

Tuloraja
€/kk*
2019

Tuloraja
€/kk*
20202021

Tuettu 1
1-5 h/kk

Tuettu 2
6-11 h/kk

Tuettu 3
12-20 h/kk

%
%
%
1
576
588 12
16
20
2
1063 1084 10
13
15
3
1667 1701 7
9
11
4
2062 2103 5
7
9
5
2496 2546 4
5
7
6
2866 2924 3
4
7
*) asiakasmaksuasetuksen edellyttämä tuloraja
**) asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäisprosentti

Valvottu 1
21-29 h/kk

Valvottu 2
30-44 h/kk

Valvottu 3
45-60 h/kk

Tehostettu
61 h/kk-**

%
25
17
13
11
8
8

%
30
19
15
13
10
9

%
33
21
17
14
11
10

%
35
22
18
15
13
11

Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 €:lla (v. 2019 350 €) ja
maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Säännöllisen
kotipalvelun ja kotisairaanhoidon (käynnit väh. 1 x /vko) kuukausimaksu määritellään perheen koon,
asiakkaan bruttotulojen sekä palveluun käytetyn ajan perusteella. Mikäli asiakkaan kunnossa tapahtuu
muutos, maksu arvioidaan uudelleen kuukauden kuluttua muutoksesta. Uusi maksu määrätään uudelle
asiakkaalle yhden kuukauden kuluttua palvelun aloittamisesta.

Tilapäinen kotisairaanhoito €/käynti
– lääkärin käynti (myös tehostetun palveluasumisen yksikkö)
– muu käynti / hoitaja
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Vuonna 2019

Vuonna 2020-2021

18,90 €
12,00 €

18,90 €
12,00 €

1

Tilapäinen kotihoito ja lapsiperheiden tilapäinen
kotipalvelu
Kertakäynti arkisin
alle 2 tuntia
2 – 5 tuntia
yli 5 tunti

10,30 €/kerta
16,50 €/kerta
24,90 €/kerta

10,30 €/kerta
16,50 €/kerta
24,90 €/kerta

Kertakäynti viikonloppuisin ja arkipyhinä
alle 2 tuntia
2 – 5 tuntia
yli 5 tunti

12,80 €/kerta
18,80 €/kerta
27,20 €/kerta

12,80 €/kerta
18,80 €/kerta
27,20 €/kerta

Arviointi- ja kuntoutus jakso

22,50€/vko

22,50€/vko

vuonna 2019
27,00 €/kk
27,00 €/kk
29,00
32,60 €/kk
59 €/kk
100 €

vuonna 2020
27,00 €/kk
27,00 €/kk
29,00 €/kk
32,60 €/kk
59 €/kk
100 €

Turvapalvelut
Turvapuhelimet
– Turvapuhelin lankaliittymään
– Turvapuhelin GSM linjaan
– Turvapuhelin laajakaistaliittymään
– Turvapuhelin GPS paikannuksella (Turvakello)
– Turvapuhelin aktiivisuusseurannalla (Vivago)
– uusi hälytyspainike rikotun tai hukatun tilalle
–
–
–
–
–
–
–
–

Lisäranneke
Hellahälytin
Savu-/ palovaroitin
Häkäkaasuhälytin
Ovihälytin
Hellavahti
Kaatumisanturi
Lämpötilailmaisin

0,01 €/kk
0,01 €/kk
0,01 €/kk
0,01 €/kk
0,01 €/kk
19,40 €/kk
13,30 €/kk
8,20 €/kk

0,01 €/kk
0,01 €/kk
0,01 €/kk
0,01 €/kk
0,01 €/kk
19,40 €/kk
13,30 €/kk
8,20 €/kk

–

Turvapuhelin hälytyskäynti
Käynti arkisin
alle 2 tuntia
2 – 5 tuntia
yli 5 tunti

10,30 €/kerta
16,50 €/kerta
24,90 €/kerta

10,30 €/kerta
16,50 €/kerta
24,90 €/kerta

Käynti viikonloppuisin ja arkipyhinä
alle 2 tuntia
12,80 €/kerta
2 – 5 tuntia
18,80 €/kerta
yli 5 tunti
27,20 €/kerta

12,80 €/kerta
18,80 €/kerta
27,20 €/kerta

Muut tukipalvelut
Ateriapalvelu (kotiinkuljetus)

6,80 €

6,80 €

Asiointiapu

6,90 €/kerta

6,90 €/kerta
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Kylvetyspalvelu
- kaksi avustajaa

7,20 €/kerta+kuljetus
11,50€/kerta+kuljetus

7,20 €/kerta+kuljetus
11,50€/kerta+kuljetus

Pyykkipalvelu
Saattoapu, oman kunnan alueella
Saattoapu oman kunnan ulkopuolella

7,00 €/kerta
13,90 €/kerta
13,90€ alkavaa
tuntia kohti

7,00 €/kerta
13,90 €/kerta
13,90€ alkavaa
tuntia kohti

13,90 €/kerta
13,90€ alkavaa
tuntia kohti

13,90 €/kerta
13,90€ alkavaa
tuntia kohti

Palvelumaksu Joutsenkoti
(pyykkihuolto ja siivouspalvelu)

40,40 €/kk

40,40 €/kk

Ateriapalvelumaksut Joutsenkoti
Ateria kokonaishinta €/pv

14,20 €/ pv

14,20 €/ pv

Saattoapu Joutsenkodin asukkaille
- oman kunnan alueella
- oman kunnan ulkopuolella

Ikääntyneiden päivätoiminta
Ikääntyneiden päivätoiminta
17,30 €/ päivä
17,30 €/ päivä
(sis. toiminnan, aamukahvin, lounaan ja
iltapäiväkahvin, kyydistä asiakas maksaa omavastuuosuuden linja-autotaksan mukaan)
Ikääntyneiden osapäivätoiminta, noin 2 tunti
(sisältää kahvin ja kuntouttavan toiminnan)
(sisältää kahvin, kuntouttavan toiminnan ja lounaan)

7,00 €/kerta
12,80€/kerta

Omaishoidon vapaat
Omaishoidon vapaan asiakasmaksu ympärivuorokautisessa hoidossa on 11,40€/vrk.
Harkinnanvaraisen vapaan osalta asiakasmaksu on lyhytaikaisessa laitoshoidossa 48,90 €/vrk ja muussa
ympärivuorokautisessa hoidossa (perhehoito ja ympärivuorokautinen palveluasuminen) 31,30 €/vrk.
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetyistä palveluista perityt maksut ovat kokonaan
asiakasmaksulain 6 a §:ssä tarkoitetun maksukaton ulkopuolella.

Sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikainen asumispalvelu
Sosiaalihuoltolain mukaisesta pitkäaikaisesta palveluasumisesta asiakkaalta perittävä palvelumaksu
määräytyy asiakkaan tulojen mukaan. Maksu on 35 % siitä osasta nettotuloa, joka ylittää 588,00 euroa
kuukaudessa. Mikäli molemmat puolisot asuvat yhteisessä palveluasunnossa, on palvelumaksu 22 %
1084,00 euroa ylittävästä nettotulon osasta. Tuloina otetaan huomioon asiakkaan nettotulot ja pääomatulot.
Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen
kuukausitulo.
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Tehostetun palveluasumisen (yövalvottu asuminen) asiakkailta tuloksi huomioidaan Kelan maksama
eläkkeen saajan hoitotuki. Kelan maksama asumistuki huomioidaan asiakkaan tuloksi, kun määritellään
käyttövaraa. Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, alaikäisestä lapsesta saatua
elatusapua tai -tukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja
tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää sekä
mahdollisia opintojen johdosta suoritettavia apurahoja tai muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon
kustannusten korvauksia. Lääkekustannuksia ei huomioida menoksi.
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut alaikäisten lasten elatusavut ja tosiasiallisista
perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määrärajaksi
tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki). Edunvalvojan palkkio ja tilintarkastusmaksu
vähennetään maistraatin voimassa olevan päätöksen mukaan. Vähennykseksi hyväksytään perusmaksu ja
vuositilin antamisesta määrätty palkkio. Omaisuuden ositusta tai perinnönjakoa koskevasta päätöksestä
aiheutuneita kuluja ei hyväksytä menoksi palvelumaksua määriteltäessä.
Asiakkaalle jäävä vähimmäiskäyttövara on 248,82 euroa/kuukausi sekä Kelan hoitotuesta 65 % riippuen
hoitotuen määrästä (huomioidaan tuloksi vain tehostetussa palveluasumisessa). Mikäli edellä mainittua
käyttövaraa ei jää, palvelumaksua ei peritä. Tulojen vähennyksenä huomioidaan käyttövaraa määriteltäessä
asiakkaan palvelukotiin maksama vuokra ja ruoka sekä vesi ja sähkö. Palvelumaksun määrittelyssä
huomioidaan, että asiakkaalle jää kuukausittain käyttövara, joka on vuoden 2019 toimeentulotuen
perusnormi, vähennettynä ravintomenoilla.

Sosiaalihuoltolain mukainen lyhytaikainen asumispalvelu
Sosiaalihuoltolain mukaisesta lyhytaikaisesta asumispalvelusta (esim. palvelukodeissa, asumiskokeilussa tai
muussa tilapäisessä asumisessa) peritään asiakkaalta 22,80 €/vrk. Maksu sisältää ateriat.

Pitkäaikainen laitoshoito
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu säilyy ennallaan. Muutetun 7 c §:n 1 ja 2 momentin mukaan
pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan
nettotuloista. Jos puolisoista suurempituloinen on laitoshoidossa, maksu on 42,5 prosenttia puolisoiden
yhteenlasketuista nettotuloista. Myös kotona olevan puolison vammaisetuudet otetaan tulona huomioon
asiakasmaksulain nojalla. Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksen mukaan työeläkeindeksillä tarkistettu
pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan henkilökohtaisen käyttövaran määrä on 1.1.2018 lähtien vähintään
110 euroa (vuonna 2019 vähintään 108 €/kk) kuukaudessa. Milloin kunta perii asiakasmaksulain 14 §:n
perusteella henkilölle tulevat tulot, korvaukset tai saamiset, on hänelle valtioneuvoston 23.11.2017 annetun
asetuksen perusteella jätettävä käyttövaroiksi vähintään 15 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 110
euroa kuukaudessa.

Kehitysvammaisten lyhytaikainen erityishuollon laitoshoito
Lyhytaikaisesta erityishuollon laitoshoidosta peritään maksuna enintään 48,90 euroa hoitopäivältä.
Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,50 euroa hoitopäivältä.
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Vammaisten
hoidossa

ja

kehitysvammaisten

tilapäinen

Tilapäinen asuminen voi toteutua palvelukodeissa,
sekä asumiskokeilussa tai -valmennuksessa.

asumispalvelu

ympärivuorokautisessa

perhehoidossa, leiri-

ja

viikonloppuhoidossa
24,70 € / vrk
19,00 € / vrk
22,30 € / vrk
12,40 € (0-8 tuntia)

yli 16-vuotiaat, yövalvottu palveluasuminen
alle 16-vuotiaat, yövalvottu palveluasuminen
yli 16-vuotiaat, ei yövalvottu palveluasuminen
yli 16-vuotiaat osavuorokautinen ylläpito

Maksu sisältää asumisesta, aterioista ja muusta ylläpidosta aiheutuvia kuluja esimerkiksi siivous- ja
vaatehuolto, hygieniatarvikkeet, siivousvälineet ja -tarvikkeet.

Vammaisten ja kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta ja loma-aikojen hoito (ateriamaksut)
lounas (ei sis. jälkiruokaa)
koululaisten loma-aikojen päivähoito (yli 16-vuotiaat), lounas (ei sis. jälkiruokaa)
koululaisten loma-aikojen päivähoito (yli 16-vuotiaat), aamupala ja/tai välipala

4,00 €/ pv
4,00 € /pv
1,50 €/ pv

Lastensuojelu
Korkein lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu / kk 1 835,20€
Lyhytaikainen laitoshoito, ensikoti / vrk 48,90€
Päivä- ja yöhoito / pv / yö 22,50€
Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Vanhemmilta perittävä lastensuojelun kuukausittainen asiakasmaksu määrätään käytettävistä olevista
nettokuukausituloista. Vanhemmalta, joille ei ole vahvistettu elatusapua tai sitä ei peritä, peritään
lastensuojelun asiakasmaksu alla olevan taulukon mukaisesti. Maksu määritetään kummallekin
vanhemmalle erikseen. Sosiaalityöntekijä voi käyttää harkintaa erityisin perustein.
Tulot vähennysten jälkeen
0 - 600 euroa
601 - 800 euroa
801 - 1 000 euroa
1 001 - 1 200 euroa
Yli 1 201 – euroa

Perintä %
Ei perintää
10 %
12 %
14 %
16 %

Kun sijoitettuja lapsia on useampia, maksua korotetaan sijoitettujen lasten lukumäärän mukaan.
Sijoitettuja lapsia
1
2
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Korotus%
Ei korotusta
15 %

5

3
4
5 tai useampia

30 %
45 %
60 %

Esimerkki: Vanhemmalle on laskettu hoidosta perittävä asiakasmaksu 140 euroa. Sijaishuollossa olevia
lapsia on kolme, jolloin taulukon mukaan perittävää maksua korotetaan 30 %. Maksuksi tulee 182 euroa ja
kun se jaetaan kolmeen osaan, tulee perittäväksi maksuksi 60,67 euroa lasta kohden.

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatto
Kohtuuttoman korkeaksi nousevan maksurasituksen estämiseksi on asiakasmaksuista kuntalaiselle
kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla 683 euron (vuonna 2019 683 euron) maksukatto.
Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta. Lyhytaikaisen laitoshoidon
hoitopäivämaksu on 22,50 euroa. Alle 18-vuotiaan lapsen maksut huomioidaan huoltajan maksukatossa.
Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelu, fysioterapia,
sarjahoito, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksu sekä lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa.

TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2020 - 2021
Palvelu
Tk-lääkärin vastaanotto
-Käyntimaksu (peritään kolmelta
ensimmäiseltä kerralta)
-Päivystysmaksu
Fysioterapia
Fysioterapia, ryhmäkäynti
Kotisairaanhoito
- lääkäri tai hammaslääkäri
- muu henkilö
Sairaalan poliklinikkamaksu
Päiväkirurgian maksu
Lyhytaikainen laitoshoito
-Hoitopäivämaksu
-Päivä- ja yöhoidon maksu
-hoitopäivämaksu maksukaton
ylittymisen jälkeen
Sarjahoidon maksu
Lääkärintodistus
Lääkärin todistus ajo-oikeutta varten
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Maksu € Maksu € Maksu €
2018
2019
2020-2021
20,60

20,60

20,60

28,30
11,40
4,00

28,30
11,40
4,00

28,30
11,40
4,00

18,90
12,00
41,20
135,10

18,90
12,00
41,20
135,10

18,90
12,00
41,20
135,10

48,90
22,50

48,90
22,50

48,90
22,50

22,50

22,50

22,50

11,40
50,80
61,00

11,40
50,80
61,00

11,40
50,80
61,00
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Hammashoito
Perusmaksu, suuhygienisti
Perusmaksu, hammaslääkäri
Perusmaksu, erikoishammaslääkäri

10,20
13,10
19,20

10,20
13,10
19,20

10,20
13,10
19,20

Tutkimusmaksu, vaativuusluokka
0-2
3-4
5-7
8 - 10
11-

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

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

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

Toimenpidemaksut:
Proteesin huolto
-pohjuksella
-korjaus
Akryyliosa- ja kokoproteesi
Kruunut ja sillat hampaalta
Rankaproteesi

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

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

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

Sakkomaksu
Käyttämättä tai peruuttamatta jätetty aika

50,80

50,80

50,80
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