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Heinolan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT
(maksuluokka C)

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.1.2020

Voimassa: 1.2.2020 alkaen, paitsi ne maksut joissa on tulorajoja 1.1.2020 alkaen

Palvelu / tuote yksikkö Hinta

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 muutoksineen

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 muutoksineen

kpl 41,20

krt 20,60

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

ASIAKASMAKSUT

- sotainvalideilta

* Terveyskeskusmaksut ulkomaalaisilta

- Ks. Ulkomaalaisten asiakasmaksut

* vuosimaksua  EI PERITÄ,

- alle 18-vuotiaalta

- henkilöltä, joka esittää voimassa olevan 

vapaakortin

- heinolalaiselta veteraanitunnuksen 

omaavalta henkilöltä (veteraanitunnus 

esitettävä)

TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT

Terveyskeskuslääkäripalvelut

*Vuosimaksu

- voimassa kalenterivuoden 1.1. - 31.12.,

siinä terveyskeskuksessa, johon maksu on 

suoritettu. Ensisijainen vaihtoehto.
- ellei asiakas maksa vuosimaksua, peritään 

jokaiselta käyntikerralta

- maksu kerryttää maksukattoa

- maksut peritään käyntien lisäksi 

etävastaanotosta, joka on toteutettu joko 

videovälitteisesti tai puhelimitse (lisäys 

1.6.2020 alkaen)

- koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa ei 

maksua peritä yli 18-vuotiailta, mikäli tutkimus 

ja hoito kuuluvat opiskelija- tai 

kouluterveydenhuollon piiriin.

- yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimukseen 

ja hoitoon liittyvistä käynneistä

-ihmisen elimien, kudoksien tai solujen elävän 

luovuttajan tutkimukseen ja hoitoon liittyvistä 

käynneistä

- vangeilta eikä toisissa laitoksissa hoidossa 

olevilta
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Palvelu / tuote yksikkö Hinta

50,80

61,00

50,80

hoitopv 48,90

* Oikeuslääkeopilliset tutkimukset (myös 

päihdetutkimukset) 

- taksat ovat liitteessä nro 4

- Valtioneuvoston asetus 

oikeuslääkeopillisista tutkimuksista 

suoritettavista korvauksista 862/2004

* todistusmaksut eivät kerryttä maksukattoa

* Seurantapotilaan hoitopäivämaksu

* Lastenvalvojan tilauksesta tai tuomioistuimen 

määräyksestä annetusta lapsen siittämisajankohtaa 

koskevasta lääketieteellisestä asiantuntijalausunnosta 

laskutetaan 70 € lisättynä lähetyskuluilla ja mahdollisella 

arvonlisäverolla.

- Asetus isyyden vahvistamisesta ja 

kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta 

annetun asetuksen muuttamisesta 756/2005 

§ 15

- asiakkaan ollessa poliklinikalla tarkkailussa 

yli 12 tuntia, potilas kirjataan sisään ja häneltä 

peritään hoidosta hoitopäivämaksu

- maksu kerryttää maksukattoa

- valtiolta poliisin kiinniotettujen, pidätettyjen 

tai vangittujen henkilöiden käyttämisestä 

terveyskeskuksessa lääkärin suorittaman 

hoidon tai hoidon tarpeen arvioinnin vuoksi

- maksu ei kerryttä maksukattoa

* Lääkärintodistukset

*ajokorttitodistukset

* muut maksulliset lääkärintodistukset, kuten

B-, C- ja vapaamuotoiset lausunnot

- maksua ei peritä puolustusvoimien 

hoitovastuulla olevilta potilailta

* HIV- ja EHEC-infektion, tippurin ja sukupuoliteitse 

leviävän klamydian tutkimus on maksutonta, kun potilas 

hakeutuu ko. tautiin sopivien oireiden tai tartuntaepäilyn 

takia terveyskeskukseen. Hoidon vaatimat mahdolliset 

kontrollikäynnit sekä sairaansijalla annettava hoito ja 

lääkkeet ovat myös maksuttomia.

* Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta 

perittävä maksu

- Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, 

asiakkaan varaamasta terveyskeskuslääkärin 

vastaanottoajasta

- peritään 15 vuotta täyttäneeltä henkilöltä

- maksua ei peritä, jos peruuttamatta 

jättämiseen on hyväksyttävä syy
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Palvelu / tuote yksikkö Hinta

kpl 41,20

krt 20,60

krt 11,40

Jalkaterapeutin vastaanotto

* käyntihinta (ks.Sarjahoito)

- ryhmävastaanottokäynneiltä

- jos sairaanhoitajalle varattu aika muuttuu 

lääkärikäynniksi

- ellei asiakas maksa vuosimaksua, peritään 

jokaiselta käyntikerralta

- maksu kerryttää maksukattoa

* Sairaanhoitajan vuosimaksua EI PERITÄ,

- alle 18-vuotiaalta

- henkilöltä, joka esittää voimassa olevan 

vapaakortin
- heinolalaiselta veteraanitunnuksen 

omaavalta henkilöltä (veteraanitunnus 

esitettävä)

- ei koske fysioterapian yksilökohtaisia eikä 

sarjahoidon terapiakäyntejä eikä 

ryhmäfysioterapiaa

- maksut peritään käyntien lisäksi 

etävastaanotosta, joka on toteutettu joko 

videovälitteisesti tai puhelimitse (lisäys 

1.6.2020 alkaen)

- sotainvalideilta

- terveydenhuollon käynneistä
- käynneistä psykiatrisen sairaanhoitajan 

vastaanotolla

Sairaanhoitajan tai fysioterapeutin vastaanotto

*Sairaanhoitajan tai fysioterapeutin vuosimaksu
- voimassa kalenterivuoden 1.1. - 31.12.,

riippumatta käyntikertojen lukumäärästä 

sairaanhoitajalla tai fysioterapeutin 

vastaanotolla, sis. myös jatkokäynnit 

muistihoitajalla. Ensisijainen vaihtoehto.
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krt 12,00

vrk 24,00

kpl 41,20

krt 20,60

* jatkokäynti muistihoitajalla (sis. sairaanhoitajan 

vuosimaksuun)

- sairaanhoitajan vuosimaksu: voimassa 

kalenterivuoden 1.1. - 31.12.,

riippumatta käyntikertojen lukumäärästä, 

peritään muistihoitajan vastaanotolla, jollei 

maksua ole jo aiemmin peritty sairaanhoitajan 

vastaanotolla
- ellei asiakas maksa vuosimaksua, peritään 

jokaiselta käyntikerralta

- maksu kerryttää maksukattoa

Ikäihmisten palveluohjaus terveystupa

* sairaanhoitajan tai fysioterapeutin kotikäynnistä 

- jos  kotikäyntejä on vuorokaudessa kaksi tai 

useampi vuorokaudessa

- Heinolan kaupungin säännöllisen kotihoidon 

asiakkailta ei peritä sairaanhoitajan tai 

fysioterapeutin kotikäynnistä maksua.
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Palvelu / tuote yksikkö Hinta

krt 11,40

krt 11,40

hoito 16,90

- alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin 

hoitopäiviä on kertynyt 

kalenterivuodessa yli 7 päivää

- henkilöltä, joka esittää voimassa 

olevan vapaakortin

krt 11,40

- hoitojen väliin jäävä aika ei ylitä kahta 

viikkoa tai jos 

- hoidollisista syistä hoito toistetaan 

harvemmin kuin kerran kahdessa viikossa.

Perusterveydenhuollossa sarjassa annettavaa hoitoa 

on mm.

* Fysioterapia (lääkinnällinnen kuntoutus)

* Jalkaterapia

* Ventipress -hoito

* Sarjassa annettava hoito 

- maksua peritään enintään 45 hoitokerralta 

kalenterivuodessa (mukaan luetaan kaikki 

sekä perusterveydenhuollon että 

erikoissairaanhoidon sarjahoitomaksut, myös 

ostopalveluista perittävät sarjahoitomaksut) 

- maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta

- maksu kerryttää maksukattoa

Sarjahoidon määritelmä

'- Hoito toteutetaan samankaltaisena tai lähes 

samankaltaisena vähintään 3 kertaa, joka siis 

muodostaa sarjan ja

* Toimintaterapia

* Kuntoutushoitomaksu 

- laitoshoitona vammaiselle henkilölle tai 

erityishuoltona kehitysvammaiselle annetusta 

kuntoutushoidosta

- Maksua EI PERITÄ,

- maksu kerryttää maksukattoa

SARJAHOITO

- hoitokertojen määrä 1-2

- ei ikärajaa

- maksu kerryttää maksukattoa

* Sarjassa annettava hoito (ks. Sarjahoito)

KUNTOUTUSHOIDON MAKSUT

Fysioterapia

* Yksilökohtainen fysioterapiakäynti
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Palvelu / tuote yksikkö Hinta

10,20

13,10

19,20

8,40

18,90

8,40

8,40

18,90

37,50

54,90

77,00

54,90

37,50

183,50

183,50

222,70

50,80

50,80

* Suun terveydenhuollon maksut eivät kerrytä 

maksukattoa

* Yksityiskohtaiset suun terveydenhuollosta perittävät 

maksut ja määräykset ovat erillisessä liitteessä

- edellä olevia suun terveydenhuollon maksuja ei peritä 

alle 18-vuotiailta

* hammaslääkärintodistus

* Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta 

perittävä maksu

- Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, 

asiakkaan varaamasta suun ja hampaiden 

tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta

- peritään 15 vuotta täyttäneeltä henkilöltä
- maksua ei peritä, jos peruuttamatta 

jättämiseen on hyväksyttävä syy

- proteettiset toimenpiteet

proteesin pohjaus

proteesin korjaus

akryyliosa- ja kokoproteesi

kruunut ja sillat

rankaproteesi

- toimenpiteet vaativuusluokan mukaan

toimenpide, vaativuus 0-2

toimenpide, vaativuus 3 ja 4

toimenpide, vaativuus 5-7

toimenpide, vaativuus 8-10

toimenpide, 11-

perusmaksu, erik.hammaslääkäri

- kuvantamistutkimukset

hammaskuva

panoraamaröntgen

-  suun terveyden edistämisen toimenpiteistä

ehkäisevä toimenpidemaksu

SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA HOITO

- perusmaksut

perusmaksu, suuhygienisti

perusmaksu, hammaslääkäri
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Palvelu / tuote yksikkö Hinta

käynti 41,20

krt 32,00

krt 50,80

61,00

50,80

krt 135,10

krt 11,40

* päiväkirurginen toimenpide leikkaussalissa

- maksun periminen edellyttää suonensisäistä 

lääkitystä, laaja-alaista puudutusta tai 

yleisanestesiaa

- Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut 

henkilö komplikaation tai muun vastaavan 

syyn takia jää hoitopaikkaan toimenpidettä 

seuraavaan vuorokauteen, häneltä peritään 

lisäksi vuodeosaston hoitopäivämaksu.

- maksu kerryttää maksukattoa

* sarjahoito erikoissairaanhoidossa
- jos hoidon aloittaminen vaatii erikoislääkärin 

vastaanoton, kyseessä on erikoissairaan-

hoidon poliklinikkakäynti. Silloin 

sarjahoitomaksua ei veloiteta.

* Lääkärintodistukset

*ajokorttitodistukset

* muut maksulliset lääkärintodistukset, kuten

B-, C- ja vapaamuotoiset lausunnot

* todistusmaksut eivät kerryttä maksukattoa

* Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta 

perittävä maksu

- Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, 

asiakkaan varaamasta erikoissairaanhoidon 

avohoidon vastaanottoajasta 

- peritään 15 vuotta täyttäneeltä henkilöltä

- maksua ei peritä, jos peruuttamatta 

jättämiseen on hyväksyttävä syy

- maksu ei kerryttä maksukattoa

- maksun perimisellä ei ole ikärajaa

- käyntimaksua ei peritä rintamatunnuksen tai 

vastaavan tunnuksen omaavilta henkilöiltä
- Jos potilas poliklinikkakäynnillä ilmenneen 

syyn takia siirtyy välittömästi 

erikoislääkärijohtoiselle vuodeosastolle 

- maksu kerryttää maksukattoa

- maksua ei peritä, jos kyseessä on ihmisen 

elimien, kudoksien tai solujen elävän 

luovuttajan tutkimus ja hoito

* Maksullinen soitto korvaa käynnin

- maksu kerryttää maksukattoa

ERIKOISSAIRAANHOIDON POLIKLINIKKAMAKSUT

* Erikoislääkärijohtoisen poliklinikan käyntimaksu 

- käyntimaksu sisältää mahdolliset käynnin 

aikana tehtävät toimenpiteet ja tutkimukset
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- maksua peritään enintään 45 hoitokerralta 

kalenterivuodessa (mukaan luetaan kaikki 

sekä perusterveydenhuollon että 

erikoissairaanhoidon sarjahoitomaksut ) 

- maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta

- maksu kerryttää maksukattoa
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Palvelu / tuote yksikkö Hinta

hoitopv 48,90

- alle 18-vuotiailta siltä osin kuin 

hoitopäiviä on kertynyt 

kalenterivuodessa yli 7 päivää 

(julkisen sektorin terveyden-

huollossa tai julkisen sektorin 

myöntämällä maksusitoumuksella 

yksityisellä sektorilla.)

- kuin kerran 

kalenterivuorokaudessa
- lähtöpäivältä asiakkaan 

siirtyessä välittömästi toiseen 

laitokseen

hoitopv 22,50

11,40

hoitopv 48,90

- maksu kerryttää maksukattoa

- maksu ei kerryttä maksukattoa

Seurantapotilaan hoitopäivämaksu

* seurantapotilaan hoitopäivämaksu

- asiakkaan ollessa poliklinikalla tarkkailussa 

yli 12 tuntia, potilas kirjataan sisään ja häneltä 

peritään hoidosta ko. hoitopäivämaksu

* Hoitopäivämaksu, maksukaton ylittymisen jälkeen 

perittävä ylläpitomaksu
- Tätä alennettua maksua ei kuitenkaan saa 

periä alle 18-vuotiaalta.

- Alennettu maksu ei enää kartuta 

maksukattoa

Lyhytaikainen laitoshoito / omaishoitaja

* Omaishoitajien lakisääteisen loman aikana 

hoidettavalta henkilöltä peritään laitoshoidosta 

päivämaksu / vuorokausi, tuloista riippumatta

- laskutusta ei voi tehdä ennen kuin 

omaishoidon lomapäätös on esitetty

- lyhytaikaisessa laitoshoidossa hoidosta ja 

ylläpidosta

- maksu peritään tulo-, sairaalassaolo- ja 

lähtöpäiviltä

- maksukaton ylittymisen jälkeen peritään 

ylläpitomaksu

- maksua EI PERITÄ,

- maksu kerryttää maksukattoa

VUODEOSASTOHOIDON MAKSUT

Lyhytaikainen laitoshoito

* Hoitopäivämaksu
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Palvelu / tuote yksikkö Hinta

vrk 22,50

- alle 18-vuotiailta siltä osin kuin 

hoitopäiviä on kertynyt 

kalenterivuodessa yli 7 päivää

krt 15,00

- alle 18-vuotiailta siltä osin kuin 

hoitopäiviä on kertynyt 

kalenterivuodessa yli 7 päivää

Pitkäaikainen laitoshoito

85 %

15 %

110,00

42,5 %

- kuin kerran 

kalenterivuorokaudessa
- lähtöpäivältä asiakkaan 

siirtyessä välittömästi toiseen 

laitokseen

kuitenkin vähintään (x) euroa,

- jos hoidossa olevan puolison kuukausitulot 

ovat suuremmat kuin kotiin jäävän avio- tai 

avopuolison kuukausitulot, hoitomaksu on 

enintään (x) prosenttia puolisoiden 

yhteenlasketuista kuukausituloista

- maksu peritään tulo-, sairaalassaolo- ja 

lähtöpäiviltä

- maksua EI PERITÄ,

- Sotilasvammalain mukaiset maksut peritään 

tapaturmavirastolta, joten potilaalta ei 

asiakasmaksua peritä.

- maksu ei kerryttä maksukattoa

* päivähoitomaksu alle 6 tuntia

* pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksu

- hoitomaksu määräytyy asiakkaan 

maksukyvyn mukaan

- maksu on yksinäisellä, puolisoista 

pienempituloisella tai jos molemmat puolistot 

ovat laitoshoidossa enintään (x) prosenttia 

nettokuukausituloista

- potilaan henkilökohtaiseen käyttöön pitää 

jäädä kuukaudessa vähintään (x) prosenttia 

nettotuloista

- maksua EI PERITÄ,

- maksu kerryttää maksukattoa

Päivä- ja yöhoitomaksu

* päivä- tai yöhoitomaksu
- taksaa sovelletaan päivä- tai yöhoidossa 

lyhytaikaisen laitoshoidon maksun sijaan

(alle 12 tuntia)

- maksua EI PERITÄ,

- maksu kerryttää maksukattoa
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Palvelu / tuote yksikkö Hinta

- Ks. perusterveydenhuollon 

kuntalaskutus

TERVEYDENHUOLLON MUUT PERITTÄVÄT MAKSUT

kk 15,00

PAINONHALLINTARYHMÄ 6-10 KRT KOKOONTUVA hlö 12,10

- ei kerrytä maksukattoa

krt/hlö 5,50

hlö 14,30

hlö 18,70

hlö 23,10

- ryhmäohjauksen osallistumismaksut eivät kerrytä maksukattoa

- sis. ryhmän kaikki kokoontumiskerrat

* 11 - 20 kertaa kokoontuva ryhmä:

- sis. ryhmän kaikki kokoontumiskerrat

* yli 20 kertaa kokoontuva ryhmä:

- sis. ryhmän kaikki kokoontumiskerrat

LASTEN- JA ÄITIYSNEUVOLASTA LAINATTAVIEN 

VÄLINEIDEN VUOKRAT

* Hälytinpatja (sisältää kolme lakanaa)

FYSIOTERAPIAN JA RAVITSEMUSTERAPEUTIN 

RYHMÄOHJAUKSEN OSALLISTUMISMAKSUT

* 1 - 4 kertaa kokoontuva ryhmä:

- sis. ryhmän yhden kokoontumiskerran

* 5 - 10 kertaa kokoontuva ryhmät:

- Ks. Kelan ohjeet ja Kuntaliiton yleiskirje

- Ulkomaalaisten vuodeosastohoito

- Vuodeosastohoidossa ulkomaalaisilta 

noudatetaan täyden korvauksen periaatetta. 

- Erikoissairaanhoidon poliklinikka- ja leikkausmaksut 

ulkomaalaisille

- Ks. erikoissairaanhoidon myyntihinnat

ULKOMAALAISTEN ASIAKASMAKSUT

Ulkomailla kotipaikan omaavien sairaanhoito Suomessa

- Kansaneläkelaitoksen antamat ohjeet löytyvät 

osoitteesta

www.kela.fi > Yhteistyökumppanit > Terveydenhuolto >  

Ulkomaalaisen sairaanhoito Suomessa

- Kuntaliiton yleiskirje 9/80/2008) löytyy osoitteesta

www.kunnat.net > Sosiaali- ja terveys > Asiakasmaksut > 

Valtion korvaus ulkomailla kotipaikan omaavien 

sairaanhoidosta > Valtion varoista korvausta ulkomailla 

kotipaikan omaavien sairaanhoidosta vuoden 2008 alusta

- Ulkomaalaisten terveyskeskusmaksut
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Palvelu / tuote yksikkö Hinta

KOTIHOIDON MAKSUT

alkava 

tunti 12,00

maksuton

krt 18,90

krt 12,00

61,00

50,80

krt 12,00

krt 12,00

krt 12,00

alkava 

tunti 12,00

vrk 12,00

kpl 6,60

kpl 8,80

* avohuollon ateria: kylmä

* avohuollon ateria: lämmin

* ulkopaikakuntalainen ksh:n kertakäynti (kotikunnalle 

lasku täyden korv. hinnalla)

* saattopalvelu

Säännöllisen kotihoidon maksut

* määräytyvät erillisen taulukon mukaan (Liite 1)

Tukipalvelut

Kuntouttava arviointijakso kotona

* Lääkärintodistukset

*ajokorttitodistukset

* muut maksulliset lääkärintodistukset, kuten

B-, C- ja vapaamuotoiset lausunnot

* todistusmaksut eivät kerryttä maksukattoa

* fysioterapeutin ja toimintaterapeutin kotikäynti

* suonen sis. hoito kotona (maksu enintään 3 kertaa vrk 

aikana)

* tilapäinen kotikäynti (maksu enintään 3 kertaa vrk)

* palvelutarpeen arviointikäynti

* kotisairaanhoidon kertakäynti

- lääkärin tai hammaslääkärin suorittama 

tilapäinen kotikäynti kotihoidon, 

asumispalvelun tai kotisairaalan asiakkaan 

luona

- muun henkilön suorittama kotikäynti

- maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta

Tilapäinen kotihoitopalvelu
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Palvelu / tuote yksikkö Hinta

11,40

krt 11,40

krt 11,00

krt 8,00

krt 7,00

kpl 10,50

kpl 10,70

kerta 12,00

krt 6,60

krt 3,30

krt 7,20

krt 3,60

krt 7,80

krt 3,90

krt 9,40

krt 4,70

12,00* asiakasmaksu vuorokaudessa, riippumatta siitä,

kuinka monta kertaa kotona käydään kuntouttamassa

tai kuinka pitkä aika kuntoutusta tehdään 

tai minkä ammattiryhmän edustaja kuntoutusta antaa.

- maksu ei ole sarjahoitoa

- maksu ei kerrytä maksukattoa

- enintään 9 km: meno

- enintään 12 km: meno-paluu

- enintään 12 km: meno

- yli 12 km: meno-paluu

- yli 12 km: meno

TEHOSTETTU KOTIKUNTOUTUS

* kylvetys

* kylvetyspalvelu/kerta

kuljetus  

- enintään 6 km: meno-paluu

- enintään 6 km: meno

- enintään 9 km: meno-paluu

- maksua peritään enintään 45 hoitokerralta 

kalenterivuodessa (mukaan luetaan kaikki 

sekä perusterveydenhuollon että 

erikoissairaanhoidon sarjahoitomaksut ) 

* asiointipalvelu (esim. kauppa, apteekki)/kerta

* asiointikuljetus/kerta

Sotainvalidien lounassetelin arvo

- lounassetelit vuonna 2020
- uudet lounassetelit, sen jälkeen kun vanhat 

loppuvat (kun nämä setelit loppuvat 

lounassetelivalikoiman ylin nimellisarvo)

Kylvetys

- maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta

- maksu kerryttää maksukattoa

* omaishoitajan vapaan aikaisten palvelujen maksu

* turvapuhelin laitevuokra, Stella laskuttaa asiakkaalta

* turvapuhelimen lisälaitteet ja palvelut Stella  laskuttaa 

asiakkaalta 

* hälytyskäynti (mm. turvapuhelin, kotihoito)

* ventipress hoito  sarjahoitomaksu
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Palvelu / tuote yksikkö Hinta

krt 12,00

85 %

15 %

108,00

39,70

19,40

vrk 41,90

vrk 30,00

vrk 30,00

Palveluasumisen maksut

Ks. Liite 3

* lyhytaikaishoito (ei sisällä lääkitystä), ei kerrytä 

maksukattoa

* päivä- tai yöhoito, ei kerrytä maksukattoa

* arviointi- ja kuntoutusjakso, ei kerrytä maksukattoa

* lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksu

* osavuorokautisen perhehoidon asiakasmaksu

PALVELUASUMISEN  MAKSUT

Tehostetun palveluasumisen maksut

Ks. Liite 2

- maksu ei kerrytä maksukattoa

PERHEHOIDON MAKSUT
* pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksu

- asiakasmaksu määräytyy asiakkaan 

maksukyvyn mukaan

- asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön pitää 

jäädä kuukaudessa vähintään ( ) prosenttia 

nettotuloista

kuitenkin vähintään ( ) euroa,

palveluja, niin laskutetaan vain kotihoidon maksu

* mikäli asiakas saa sekä kotisairaalan että tehokoti-

kuntouksen palveluja, niin laskuteaan vain siitä

palvelusta, mille on suurin tarve

* kotisairaalan asiakasmaksua laskutetaan korkeintaan

 3 kertaa vuorokaudessa

KOTISAIRAALA

* kotisairaalan sairaanhoitajan käyntimaksu

Käyntimaksu peritään enintään kahdelta kuukaudelta ja 

mikäli käynnit jatkuvat, arvioidaan,  onko asiakas 

siirrettävissä  säännölliseen kotihoitoon 

- lapsiasiakkailta ei peritä kotisairaalan käyntimaksua 

- käyntimaksu sisältää hoitotarvikkeet ja suonensisäiset 

lääkkeet

* mikäli asiakas saa sekä kotisairaalan että kotihoidon
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Palvelu / tuote yksikkö Hinta

vrk 16,50

tunti 7,70

vrk 15,40

kk 22,00

vrk 7,80

vrk 13,20

1,10

5,50

1,00

4,50

1,10

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU POISTETTU

25.9..2019

Lapsiperheiden kotipalvelu tunti 9,60

* enintään  €/pvä 44,00

ja korkeintaan €/kk 132,00

kk 1 835,20

* Päivällinen

* Iltapala

(Maksujen perusteet vahvistettu sosiaali- ja 

terveyslautakunnassa 20.8.2013 § 106)

LASTENSUOJELU
avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona 

järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai 

asumispalveluista lapsen vanhemmilta perittävä maksu 

enintään

* Mikäli asiakas ei käytä asumisyksikön siivous- ja 

pyykinpesuaineita yms. maksua ei peritä.

* Maksuton alle 16-vuotiaille

Koululaisten loma-ajantoiminta

* (sisältäen aamu- ja välipalan ja lounaan).

Maksuton oppivelvollisuusikäisille koululaisille silloin, kun 

se sisältyy erityishuoltoohjelmaan

Ateriamaksut kehitysvammaisten ja vammaisten 

asumispalveluissa sekä työ- ja päivätoiminnassa

* Ateriapalvelun hinta (alla olevat ateriat sis. hintaan)

* Aamupala

* Lounas

* Päiväkahvi

Erityishuoltona järjestettävän asumispalvelun maksut 

* Vakinaisilla asukkailla maksu määräytyy 

vuokrasopimuksen mukaan. Laki asuinhuoneiston 

vuokrauksesta (481/1995).

Tilapäiset asukkaat

* sisältää asumisen ja ateriat

Lisäksi peritään ylläpidon kustannuksista 

seuraavasti:

* Asumisen ylläpitomaksu: (sisältäen siivous- ja 

pyykinpesuaineet ja tarvikkeet, wc-paperit).

Perhehoito

* Jatkuva ja tilapäinen perhehoito 16 vuotta täyttäneille 

* Maksuton alle 16-vuotiaille

Osapäiväinen perhehoito

hinta/6 tuntia tai alle

* Maksuton alle 16-vuotiaille

VAMMAISTEN JA KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT
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hoitopv 48,90

- alle 18-vuotiailta siltä osin kuin 

hoitopäiviä on kertynyt 

kalenterivuodessa yli 7 päivää 

(julkisen sektorin terveyden-

huollossa tai julkisen sektorin 

myöntämällä maksusitoumuksella 

yksityisellä sektorilla.)

- kuin kerran 

kalenterivuorokaudessa
- lähtöpäivältä asiakkaan 

siirtyessä välittömästi toiseen 

laitokseen

hoitopv 22,50

-

hoitopv 48,90

-  jos asiakas on toimeentulotuen 

piirissä

krt 3,30

- maksu ei kerryttä maksukattoa

*  vanhusten ja vammaisten kuljetuspalvelun maksuna 

yleisten kulkunevojen mukainen maksu (muut kuin 

'kotihoidon maksut' -kohdassa mainitut kuljetusmaksut) 

* ryhmäkuljetuksista peritään asiakasmaksuna 

yhdensuuntainen matka

MUUT MAKSUT
Kuljetuspalvelut

- maksu peritään tulo-, läsnäolo- ja 

lähtöpäiviltä

- maksukaton ylittymisen jälkeen peritään 

ylläpitomaksu

- maksua EI PERITÄ,

- maksu kerryttää maksukattoa

* Hoitopäivämaksu, maksukaton ylittymisen jälkeen 

perittävä ylläpitomaksu
- Tätä alennettua maksua ei kuitenkaan saa 

periä alle 18-vuotiaalta.

Päihdehuollon laitoskuntoutus

- Alennettu maksu ei enää kartuta 

maksukattoa

Avokuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus, on asiakkaalle maksutonta

* Hoitopäivämaksu

- maksua EI PERITÄ,

PÄIHDEHUOLLON MAKSUT

* Hoitopäivämaksu
- lyhytaikaisessa laitoshoidossa hoidosta ja 

ylläpidosta

Laitoskatkaisuhoto
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