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1

ASIAKASMAKSUT KOTIHOIDOSSA JA KOTIHOIDON TUKIPALVELUISSA

Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:n ja
kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:n kunnan järjestämisvelvollisuuden mukaisiin tehtäviin. Sosiaalihuoltolain § 20 mukaan, kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja
terveydenhuoltolain 25 §:ään sisältyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta.
Asiakkailta perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa
(734/1992) ja asetuksessa (912/1992). Säännöllisestä kotihoidosta (palvelu määrä vähintään kerran
viikossa) peritään palvelun määrän ja asiakkaan maksukyvyn mukainen kuukausimaksu. Kuukausimaksu saa olla enintään asiakasmaksuasetuksessa säädetyn maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Kunta määrittelee palvelun määrän ja maksuprosentin eri maksuryhmissä. Asiakasmaksua laskettaessa huomioidaan asiakkaan bruttotulot.
Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksut määräytyvät oheisen taulukon mukaisesti 1.1.2020 alkaen
(Valtioneuvosto 7.11.2019)
Hlö

1
2
3
4
5
6

Tuloraja €/kk
bruttotulot

588
1084
1701
2103
2546
2924

Palveluntarve
0 – 3,99 h/kk

Palveluntarve
4 –10,99 h/kk

%

%

%

%

%

11
9
7
6
5
4

20
16
13
10
8
7

26
18
15
12
10
9

31
21
17
14
12
10

35
22
18
15
13
11

Palveluntarve
11 – 21,99
h/kk

Palveluntarve 22–
31,99
h/kk

Palveluntarve
yli 32 h/kk

Kun henkilöitä enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan
1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Mikäli asiakkaan palveluntarve muuttuu siten, että se vaikuttaa kuukausimaksun suuruuteen, maksun muutos otetaan huomioon seuraavan kuukauden alusta. Mikäli tulojen muutos aiheuttaa muutoksen asiakasmaksuun, tehdään asiakasmaksun korjaus takautuvasti enintään kolmen kuukauden
ajalta.
Sotainvalideille, joilla on vähintään 10 %:n työkyvyttömyysaste, korvataan kunnan järjestämät
sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelut.
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat kuuluvat pääsääntöisesti koneellisen annosjakelun piiriin, jolloin
apteekin annosjakelun maksun maksaa kotihoito. Asiakkaalta saa periä apteekin suorittamasta koneellisesta lääkejakelusta ja siihen liittyvästä muusta lääkehuollosta asiakasmaksun, joka vastaa
kunnallisena kotihoitona tehdystä vastaavasta työstä perittävää korvausta (Asiakasmaksulaki § 12
mom. 1). Arvion mukaan lääkehuoltoon kuluu keskimäärin tunti kuukaudessa asiakasta kohti. Työaika sisältää Anja apteekkilistojen ja potilastietojärjestelmän lääkelistojen vastaavuuden tarkistamisen, reseptien uusinnan sekä lääkkeiden toimittamisen asiakkaalle kotiin. Tämä 15 minuutin
aika/vko lisätään säännöllisen kotihoidon asiakkaan arvioituun palvelutarveaikaan. Tällöin asiakasmaksun määräämisessä tulee huomioon otetuksi myös lääkehoidon osuutta.
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Kotihoidossa on käytössä lääkeannosautomaatteja sekä virtuaalihoivalaitteita. Näiden osalta säännöllisen kotihoidon asiakkailta ei peritä laitemaksua.

Tilapäisen kotihoidon maksut
arviointijakson tilapäinen maksu

12,00€ (asetuksen mukaan), laskutetaan 1 x vrk

kotihoidon tilapäinen maksu

12,00€ (asetuksen mukaan), laskutetaan 2 x vrk (max)

Tukipalvelut
Tukipalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:n, jonka mukaan kotipalveluna järjestetään myös tukipalveluja, kuten ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, kuljetus-, saattajasekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita.
Tukipalveluiden maksuista ei ole asiakasmaksulainsäädännössä yksityiskohtaista ohjeistusta eikä
määräystä. Kunnan tulee kuitenkin ottaa maksuja määritellessään huomioon lainsäädännössä
olevat maksuja koskevat yleissäännökset.
Kuntayhtymän alueen kunnissa on edelleen kotihoidon tukipalveluiden osalta erilaisia toimintamalleja palveluiden toteuttamiseen, joten myös asiakasmaksujen osalta on edelleen eroavaisuuksia.
Kotihoidon tukipalveluiden kokonaisselvitys ja suunnitelma niiden yhdensuuntaisesta toteuttamisesta Kymsoten alueella tehdään vuoden 2020 aikana.
Tukipalveluista peritään maksut 1.1.2020 alkaen seuraavan taulukon mukaisesti:
Tukipalvelu

Kouvola

Miehikkälä,
Virolahti

Kotka

Hamina

Ateriapalvelut
kotiin kuljetettu ateria
9,90
8,50
8,50
kotihoidon asiakkaan ruokaillessa asumispalveluyksikössä, peritään asumispalveluiden mukaiset ateriahinnat
Kylvetyspalvelu
sisältää avustamisen/ kerta
kylvetys
(sisältää kuljetuksen)
Kylvetys, avustaminen ja tarvittaessa kuljetus

8,00
15,00

8,00
15,00

8,00
15,00

-

-

-

-

13,80
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Tukipalvelu

Kouvola

Miehikkälä,
Virolahti

10,20

-

Kotka

Hamina

Pyykkipalvelu
kone/kerta

-

Pyykin pesu ja kuivaus muussa toimipisteessä €/kerta
Siivouspalvelu
(Hildan koti, Pyölintie) €/kk
Turvapalvelu

-

-

-

-

-

-

37,60

perusmaksu/kk
hälytyskäynti
ovihälytin/kk
Turvapuhelinkäyntimaksu
Turvapuhelin (vuokra+päivystys)

13,40
13,40
13,40
-

13,40
13,40
30,00/kk

25,00
-

13,40
-

6,20

(kh säännölliset asiakkaat,
jos pelkkä turvapuhelin
30€kk + 13,40
hälytyskäynti)

Paikantava turvakello €/kk
Sisältää laitevuokran, hälytysten vastaanoton ja tarvittaessa avun järjestämisen €/kk
Lisäranneke turvapuhelimeen
Gsm lisälaite (puhelin) e/kk
Kuljetuspalvelu
yhdensuuntainen matka
Päiväkeskuspalvelu
sisältää palvelun ja ateriat, tarvittaessa kylvetys
koko päivä
(sisältää kuljetuksen)
osapäivä
(ei kuljetusta)
Enintään 4 tunnin tilapäishoito päiväkeskuksessa; ei sisällä kuljetuksia
€/kerta

-

36,00
-

-

49,35

-

-

-

8,85
17,60

4,70

4,70

-

-

25,00

25,00

-

25,00

14,50

-

-

-

5

-

6,20

Muut maksut
Omaishoidon lakisääteinen vapaa
Omaishoidon virkistysvapaa

11,40

alle 4 h

10,00

4 h tai yli

16,00

Perhehoito vuorokausi
(muu kuin omaishoidon lakisääteinen vapaa)
Perhehoito osavuorokausi
(muu kuin omaishoidon lakisääteinen vapaa)
Psykososiaalisen tuen ryhmät
(kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaaliseen kuntoutukseen ja ovat siksi lain mukaan maksuttomia. Asiakasmaksulaki § 4)

39,50

Hoikun Virko-jaksot kotihoidon ja omaishoidon asiakkaille

48,90 €/vrk
kerryttää maksukattoa.
Maksukaton täyttymisen jälkeen 22,40 €/vrk
12 €/käynti

Muistikoordinaattorin käyntimaksu

19,80
0€

Asiakasmaksua ei peritä Suomessa asuvilta vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistuneilta rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaavilta rintamaveteraaneilta.
Sama koskee sotainvalideja, joiden haittaprosentti on vähintään 10 % ja jotka ovat vahingoittuneet
tai sairastuneet vuosien 1939–1945 sotien johdosta tai mikäli sota- tai sotilasinvalidin haitta-aste on
20 % tai enemmän ja vahingoittuminen tai sairastuminen on tapahtunut asepalveluksessa tai YKtehtävissä ennen vuotta 1991.

Kotihoidon asiakasmaksuja määrättäessä huomioon otettavat tulot
Kotihoidon asiakasmaksua määrättäessä otetaan huomioon bruttotulot. Asiakasmaksua määrättäessä voidaan ottaa huomioon kaikki muut tulot, paitsi asiakasmaksuasetuksen 29 §:ssä määritellyt
tulot.
-

-

-

Palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa
olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot (asetus 27 §).
Palkkatulojen lisäksi otetaan huomioon eläkkeet (kansaneläke, perhe-eläke, työeläke, yksityisten
eläkevakuutusten perusteella maksettavat eläkkeet, huoltoeläke, takuueläke, muihin kuin Kansaneläkkeeseen kuuluvat huollettavista aiheutuvat korotukset), eläkettä saavan hoitotuki, hoitotuen veteraanilisä, ylimääräinen rintamalisä, Kelan sairauspäiväraha, äitiyspäiväraha, Kelan kotihoidon tuki, ruokavaliokorvaus, vuokratulot, korkotulot (mikäli korkotulo vähintään 10 €/kk), pääomatulot elinkorko, syytinki, säästöhenkivakuutuksen tuotto vähennettynä tuottoa pienentävillä
menoilla sekä muut sivuansiot
Metsätulot otetaan huomioon asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista § 28
mukaisesti
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Tulot, joita ei huomioida kotihoidon asiakasmaksua määrättäessä
Asiakasmaksuasetuksen 29 §:ssä määritellään ne tulot, joita ei kotihoidon asiakasmaksua määrättäessä oteta huomioon. Tuloina ei oteta:
-

lapsilisä
lapsen hoitotuki
kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
asumistuki
vammaistuki
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
sotilasavustus
rintamalisä
opintoraha
aikuisopintoraha
opintotuen asumislisä
toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta
kuntoutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta
opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia
perhehoidon kustannusten korvauksia
lasten kotihoidon tukea
kunnan maksama omaishoidon tuen palkkio

Kotihoidon asiakasmaksua määriteltäessä tuloista tehtävät vähennykset
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut, tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki). (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 6 luku § 30). Edunvalvontakulut huomioidaan; maistraatin määräämän edunvalvojan palkkio enintään 50 euroa/kk.

2

ASIAKASMAKSUT ASUMISPALVELUISSA

Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n säädöksiin, joiden
mukaan kunnan tai kuntayhtymän on huolehdittava asumispalveluiden järjestämisestä. Asumispalveluja voidaan järjestää sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain (380/1987) tai kehitysvammaisten
erityishuollosta annetun lain (519/1977) nojalla. Asiakasmaksun määräytymiseen vaikuttaa se,
minkä lain nojalla asumispalvelumaksu on järjestetty.
Asumispalveluiden maksuista ei ole asiakasmaksulainsäädännössä yksityiskohtaista ohjeistusta
eikä määräystä. Kuntayhtymän tulee kuitenkin ottaa maksuja määritellessään huomioon lainsäädännössä olevat maksuja koskevat yleissäännökset, joista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (1992/734) ja – asetuksessa (1992/912).
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Ateriamaksut ovat yhtenäiset
‐
‐
‐
‐

Ikääntyneiden omassa asumispalvelussa
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden omassa asumispalvelussa
Kehitysvammalain mukaisessa omassa asumispalvelussa
Vammaispalvelulain mukaisessa omassa asumispalvelussa
Maksu €
1.1.2020

Ateriapalvelut
-

aamupala

2,10

-

lounas

5,10

-

päiväkahvi

0,60

-

kahvileipä

1,00

-

päivällinen

3,80

-

iltapala

2,00

Muu palveluntuottaja perii hankintasopimuksen tai muun sopimuksen mukaisen kohtuullisen ateriamaksun, jonka veloittaa suoraan asiakkaalta tai sopimuksen mukaan kuntayhtymältä.
Muuta huomioitavaa
-

Asiakkaan ensisijaiset etuudet, kuten hoitotuki, edellytetään haettavaksi.
Asia on ensisijaisesti asiakkaiden ja omaisten vastuulla. Heitä ohjataan ja neuvotaan tarpeen
mukaan, samoin yksityisiä palveluntuottajia.

-

Mikäli asiakkaalla on kertaluonteisia terveydenhuoltoon liittyviä menoja, esim. hammashoitokulut, silmälasit, sairaalamaksut, asumispalvelumaksua alennetaan määräajaksi yksilökohtaisella
harkinnalla (harkinnanvaraista alennusta ei myönnetä, mikäli asiakkaan talletusten kokonaismäärä on 5.000 € tai enemmän).

-

Kuntayhtymän omassa tuotannossa asiakas voi halutessaan valita käyttövaroillaan kustannettavan tarvikepaketin, joka koostuu seuraavista asiakkaan käyttämistä päivittäistarvikkeista, kuten
wc – paperit, talouspaperit/käsipyyhkeet, shampoo, käsien- ja vartalon pesuaineet, pesuvoiteet,
suuhygieniatuotteet (perustuotteina hammasharja ja -tahna), perusvoiteet sekä ruokalaput. Tarvikepaketin hinta on 25 €/kk.

-

Asiakkailta peritään asiakasmaksu läsnäolopäiviltä. Mahdolliselta sairaalassaolojaksolta ei peritä asiakasmaksua. Etukäteen sovittujen lomien ajalta ei peritä asiakasmaksua yli 7 vrk:n ylittävältä ajalta.

-

Mikäli asiakkaan palveluntarve muuttuu siten, että se vaikuttaa kuukausimaksun suuruuteen,
maksun muutos otetaan huomioon seuraavan kuukauden alusta. Palvelujen käyttäjän tai perheen maksukyvyn olennaisena muutoksena pidetään vähintään 5 %:n muutosta asiakkaan tuloissa ja tällöin tehdään uusi päätös.
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-

Asiakasmaksua ei peritä Suomessa asuvilta vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistuneilta rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaavilta rintamaveteraaneilta. Sama koskee sotainvalideja, joiden haittaprosentti on vähintään 10 % ja jotka ovat vahingoittuneet tai sairastuneet vuosien 1939–1945 sotien johdosta tai mikäli sota- tai sotilasinvalidin haitta-aste on 20 % tai enemmän ja vahingoittuminen tai sairastuminen on tapahtunut asepalveluksessa tai YK-tehtävissä ennen vuotta 1991.

Ostopalveluissa asiakas maksaa vuokran, ateriamaksut ja hankintasopimuksen mukaiset muut kustannukset (esim. tarvikepaketti) toteutuman mukaan suoraan palveluntuottajalle.

2.1

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalveluissa

2.1.1

Palveluasumisen asiakasmaksut

Palveluasumista järjestetään henkilöille, joille hoidon ja huolenpidon tarve on osavuorokautista. Palveluasumisen maksujen määräämisessä kunnat ja kuntayhtymät ovat pääasiassa käyttäneet kotihoidon ja tukipalveluiden maksuja. Säännöllisestä palvelusta peritään palvelun määrän ja asiakkaan
maksukyvyn mukainen kuukausimaksu. Kuukausimaksu saa olla enintään asiakasmaksuasetuksessa säädetyn maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Kuntayhtymä
määrittelee palvelun määrän ja maksuprosentin eri maksuryhmissä. Asiakasmaksua laskettaessa
huomioidaan asiakkaan bruttotulot.
Palveluasumisessa asiakas maksaa erikseen
- palvelutarpeensa mukaisesta hoidosta ja hoivasta (asiakkaan bruttotulojen perusteella määriteltävä maksu)
- valitsemistaan aterioista
- tarpeenmukaisista tukipalveluista (vaatehuolto, siivous, turvapalvelu, saunapalvelu)
- asunnon vuokrasta
Palveluasumisen asiakasmaksut määräytyvät oheisen taulukon mukaisesti 1.1.2020 alkaen:
Perheen
koko
henkilöä

1
2
3
4
5
6

Tuloraja
€/kk
bruttotulot

588
1084
1701
2103
2546
2924

1. ryhmä

2. ryhmä

3. ryhmä

4. ryhmä

5. ryhmä

1 – 3,99
tuntia/kk

4 – 10,99
tuntia/kk

11 – 21,99
tuntia/kk

22 – 31,99
tuntia/kk

32 tuntia - /kk

%

%

%

%

%

11
9
7
6
5
4

20
16
13
10
8
7

26
18
15
12
10
9

31
21
17
14
12
10

35
22
18
15
13
11
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Palveluasumisen asiakasmaksua määrättäessä huomioon otettavat tulot
Palveluasumisen asiakasmaksua määrättäessä otetaan huomioon asiakkaan bruttotulot. Asiakasmaksua määrättäessä voidaan ottaa huomioon kaikki muut tulot, paitsi asiakasmaksuasetuksen
29 §:ssä määritellyt tulot.
-

Eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot, rahana maksettavaksi määrätty
syytinki
Pääomatulot, kuten korkotulot, vuokratuotot ja vastaavat (mikäli nettotulot vähintään 10 €/kk)
Metsätulo (asetus 28 §)
Kelan hoitotuet, ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä

Palveluasumisen asiakasmaksua määriteltäessä tuloista tehtävät vähennykset

-

Edunvalvontakuluista huomioidaan maistraatin määräämän edunvalvojan palkkio enintään
50 euroa/kk

Palveluasumisen tukipalvelut
Tukipalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n, jonka mukaan asumista tukevina palveluina järjestetään asiakkaan palvelutarpeen mukaisia tukipalveluja.
Tukipalveluiden maksuista ei ole asiakasmaksulainsäädännössä yksityiskohtaista ohjeistusta eikä
määräystä. Kunnan tai kuntayhtymän tulee kuitenkin ottaa maksuja määritellessään huomioon lainsäädännössä olevat maksuja koskevat yleissäännökset.
Tukipalvelumaksut kuntayhtymän omissa palveluasumisen asumispalveluissa:
Asiointipalvelu
-

7,45

kauppapalvelu/kerta

Saunapalvelu
-

8,00

sisältää avustamisen/kerta

Pyykkipalvelu

-

kone/kerta
koneen käyttömaksu

10,20
5,10

Turvapalvelut
Palveluasumisessa turvahälytysjärjestelmät ovat pääsääntöisesti sisällytetty vuokrakustannuksiin ja yöhälytyksiin vastaa ympärivuorokautisen asumispalvelun henkilökunta tai kotihoidon yöpartio ja turva-auttajakäynnin kustannus sisältyy asiakkaan palvelumaksuun. Mikäli
asiakkaalla on erillinen kotihoidon tukipalveluna järjestetty turvapalvelu, peritään palvelusta
kotihoidon tukipalvelutaksan mukaisesti.
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Kuntayhtymän järjestämien tukipalvelujen lisäksi asiakaita tiedotetaan yksityisten palveluntuottajien
tarjoamista palveluista, mm. siivouspalvelut.

Tuloselvitykset ja uudet maksupäätökset tehdään asiakkaille 1.1.2020 alkaen.
Asiakkaalle voidaan myöntää hänen palvelutarpeensa mukaiseen hoitoon ja hoivaan tuloperusteinen palveluseteli, mikäli asiakkaan valitsema palveluntuottaja on hyväksytty kuntayhtymän palvelusetelituottajaksi. Palvelusetelin omavastuuosuuden, vuokran, ateriamaksut ja muut tukipalvelut asiakas maksaa toteutuman mukaan suoraan palveluntuottajalle.
Palveluseteliasiakkaiden tuloselvitykset tehdään 1.1.2020 alkaen.

2.1.2

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut

Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joille hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.
Tehostetussa palveluasumisessa asiakas maksaa erikseen
- hoidosta ja hoivasta (asiakkaan nettotulojen perusteella määriteltävä maksu)
- aterioista
- asunnon vuokrasta

Asiakasmaksun määräytyminen
Huomioon otettavat tulot
-

Eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot, rahana maksettavaksi määrätty
syytinki
Pääomatulot, kuten korkotulot, vuokratuotot ja vastaavat (mikäli nettotulot vähintään 10 €/kk)
Metsätulo (asetus 28 §)
Kelan hoitotuet, ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä

Tulot otetaan huomioon nettomääräisenä.
Tuloista tehtävät vähennykset
Asumiskustannukset
- Vuokra, josta on vähennetty mahdollinen asumistuki
‐
‐

Oman asunnon ylläpitokuluina huomioidaan 3 kk:n ajalta 120 €/kk
(vain uusien asukkaiden osalta, asiakkaan omistusosuus).
Vuokra-asunnon osalta huomioidaan yhden kuukauden vuokrakulut.
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Ateriamaksut
- Kuntayhtymän omassa tuotannossa ateriapäivämaksu on 14,60 €/pvä ja 444 €/kk.
Ostopalveluissa otetaan huomioon asukkaan maksamat todelliset ateriamaksut.
- Muu palveluntuottaja perii hankintasopimuksen tai muun sopimuksen mukaisen kohtuullisen
ateriamaksun.
Muut menot
- Mikäli palveluun ei kuulu tukipalveluja (siivous ja vaatehuolto), huomioidaan niistä aiheutuvat maksut todellisten kustannusten mukaisesti, kuitenkin enintään 60 €/kk.
- Asiakasmaksua alentavina lääkemenoina huomioidaan vain säännölliset terveydenhoidon
kannalta välttämättömät lääkemenot, joihin asiakkaalla ei ole oikeutta saada Kelan lääkekorvausta (asiakkaan omavastuu 20 €/kk).
- Edunvalvontakuluina huomioidaan maistraatin määräämän edunvalvojan palkkio enintään
50 euroa/kk.
- Tarvikepaketti (omassa tuotannossa 25 €/kk)

Käyttövarat
-

Asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövaroja 18 % edellisessä kohdassa mainittujen vähennysten jälkeisistä nettotuloista, kuitenkin vähintään 170 €/kk.

-

Jos henkilö on välittömästi ennen palveluasuntoon muuttamista elänyt yhteistaloudessa avotai avioliitossa, noudatetaan palveluasumisen maksuissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c §:ää kotiin jäävän puolison toimeentulon turvaamiseksi. Asiakasmaksuksi
määritellään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista asiakkaan vähennysten jälkeisistä nettotuloista.

Tuloselvitykset ja uudet maksupäätökset tehdään oman tuotannon asiakkaille 1.5.2020 alkaen ja ostopalveluasiakkaiden osalta siitä lukien, kun palveluntuottajan perimät vuokra- ja
ateriakustannukset muuttuvat.
Asiakkaalle voidaan myöntää hänen palvelutarpeensa mukaiseen hoitoon ja hoivaan tuloperusteinen palveluseteli, mikäli asiakkaan valitsema palveluntuottaja on hyväksytty kuntayhtymän palvelusetelituottajaksi. Palvelusetelin omavastuuosuuden, vuokran, ateriamaksut ja muut mahdolliset kustannukset (esim. tarvikepaketti) asiakas maksaa toteutuman mukaan suoraan palveluntuottajalle.

Tehostetun palveluasumisen lyhytaikaishoidon maksu
Tehostetun palveluasumisen lyhytaikaishoidon maksuna peritään 31,00 €/pvä.
Omaishoidon lakisääteisen vapaan aikaisesta lyhytaikaishoidosta peritään 11,40 €/vrk. Palvelu sisältää ateriat, asumisen ja hoivan. Lääkkeet ja henkilökohtaiset tarvikkeet kuuluvat asiakkaan itse
kustannettaviksi. Omaishoidon lakisääteisen vapaan aikaisesta lyhytaikaishoidosta ei peritä maksua
rintamaveteraaneilta.
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2.2

Asiakasmaksut mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa

2.2.1

Tuetun asumisen asiakasmaksut

Tuettu asuminen on sosiaalipalvelua, jossa palvelunantaja tukee ja ohjaa sosiaalihuollon asiakasta
itsenäisessä asumisessa tai siirtymisessä itsenäiseen asumiseen. Tuetulla asumisella tarkoitetaan
asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla.
Palvelu on asiakasmaksulain 4 §:n mukaista maksutonta sosiaaliohjausta ja sosiaalista kuntoutusta.

2.2.2

Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut

Palveluasumista järjestetään henkilöille, joille ohjauksen, hoidon ja huolenpidon tarve on osavuorokautista. Tehostetussa palveluasumissa palvelun tarve on ympärivuorokautista.
Palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa asiakas maksaa erikseen
- ohjauksesta, hoidosta ja huolenpidosta (asiakkaan nettotulojen perusteella määriteltävä
maksu)
- aterioista
- asunnon vuokrasta

Asiakasmaksun määräytyminen
Huomioon otettavat tulot
-

Eläkkeet, sairaspäivärahat, työttömyyskorvaus, vakuutuskorvaus ja niihin rinnastettavat jatkuvat
etuudet, elinkorot, rahana maksettavaksi määrätty syytinki ja muut henkilökohtaiset tulot
Pääomatulot, kuten korkotulot, vuokratuotot ja vastaavat (mikäli nettotulot vähintään 10 €/kk)
Metsätulo (asetus 28 §)
Kelan vammaistuet, ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä

Tuloina ei huomioida kuntouttavan työtoiminnan toimintarahaa eikä kehitysvammalain/sosiaalihuoltolain mukaista työosuusrahaa.
Tulot otetaan huomioon nettomääräisenä.
Tuloista tehtävät vähennykset
Asumiskustannukset
- Vuokra, josta on vähennetty mahdollinen asumistuki
- sähkö
- kohtuulliset vesi-, sauna- ja pesutupamaksut
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‐

‐

Oman asunnon ylläpitokuluina huomioidaan 3 kk:n ajalta yhtiövastike, asuntolainan korot ja välttämättömät vesi-, sähkö- ja lämmityskulut asiakkaan omistusosuuden mukaisesti
Vuokra-asunnon osalta huomioidaan vuokrakulut asunnon irtisanomisajalta

Ateriamaksut
-

-

Vähennyksenä otetaan huomioon yksikön märittelemä ateriapäivähinta tai yksittäisistä aterioista muodostuvat ravintomenot (yksityisissä palveluissa sopimusten mukainen kohtuullinen
kustannus).
Asumispalvelumaksun määräytymistä varten noudatetaan seuraavaa käytäntöä:
a) jos asiakas syö kaikki asumisyksikön tarjoamat ateriat, huomioidaan asiakasmaksua
alentavana menona vain ateriamaksut, ei muuta ruokarahaa
b) jos asiakas tekee kaikki tai osan aterioista itse, huomioidaan asiakasmaksua alentavana
menona ruokaraha 14,60 €/pvä eli 444 €/kk

Muut menot
- Mikäli palveluun ei kuulu tukipalveluja (siivous ja vaatehuolto), huomioidaan niistä aiheutuvat maksut todellisten kustannusten mukaisesti, kuitenkin enintään 60 €/kk.
- Edunvalvontakuluina huomioidaan maistraatin määräämän edunvalvojan palkkio enintään
50 euroa/kk.
- Elatusmaksut
Käyttövarat
-

Palveluasumisessa asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövaroja 20 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 230 €/kk. Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaan omaan käyttöön jää
käyttövaroja 18 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 190 €/kk.

-

Jos henkilö on välittömästi ennen palveluasuntoon muuttamista elänyt yhteistaloudessa avotai avioliitossa, noudatetaan palveluasumisen maksuissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c §:ää kotiin jäävän puolison toimeentulon turvaamiseksi. Asiakasmaksuksi
määritellään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista asiakkaan vähennysten jälkeisistä nettotuloista.

Tuloselvitykset ja uudet maksupäätökset tehdään oman tuotannon asiakkaille 1.5.2020 alkaen ja ostopalveluasiakkaiden osalta siitä lukien, kun palveluntuottajan perimät vuokra- ja
ateriakustannukset muuttuvat.

Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen lyhytaikaishoidon maksu (mm. intervalli- ja kriisipaikat)
Lyhytaikaishoidon palvelumaksuna peritään 11,40 € /pvä, myös kriisipaikka. Toteutuneista aterioista
peritään max. 14,60 €/ pvä (sisältää kaikki ateriat). Muu palveluntuottaja perii hankintasopimuksen
tai muun sopimuksen mukaisen kohtuullisen ateriamaksun.
Omaishoidon lakisääteisen vapaan aikaisesta lyhytaikaishoidosta peritään 11,40 €/vrk. Palveluun
sisältyvät ateriat, asuminen sekä asiakkaan palvelutarpeen mukainen ohjaus, hoiva ja huolenpito.
Lääkkeet ja henkilökohtaiset tarvikkeet kuuluvat asiakkaan itse kustannettaviksi.
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2.3

Asiakasmaksut kehitysvammalain mukaisessa palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa

Kehitysvammaisille henkilöille järjestetään palvelut ja tukitoimet ensisijaisesti vammaispalvelulain
(380/1987) nojalla siltä osin kuin ne ovat hänen palvelutarpeeseensa nähden riittäviä ja sopivia sekä
hänen etunsa mukaisia.
Kehitysvammalain (519/1977) mukainen palvelu on ensisijainen silloin, jos vammaispalvelulain
mukaiset palvelut ja tukitoimet eivät ole asiakkaalle riittäviä tai sopivia tai mikäli palvelu on esimerkiksi asiakasmaksusäännökset huomioon ottaen asiakkaalle edullisempaa kuin vastaava vammaispalvelulain mukainen palvelu.
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan erilaiset palvelut ja tukitoimet, joita kehitysvammainen henkilö tarvitsee asumisen järjestämisen turvaamiseksi, tulevat kunnan tai kuntayhtymän maksettavaksi eikä vammaiselta henkilöltä voida periä niistä hoito- ja palvelumaksuja. Palvelu
on sellaista (henkilökunnan antamaa) ohjausta ja apua, jota henkilö vammastaan johtuvasta syystä
tarvitsee, esimerkiksi siivouksessa, ruuanlaitossa, syömisessä, pukeutumisessa ja henkilökohtaisessa hygieniassa.
Sekä kehitysvammaisten erityishuoltona annettavassa asumispalvelussa, että vammaispalvelulain
mukaisessa palveluasumisessa asiakkaan maksettavaksi jäävät tavanomaiseen asumiseen ja elämiseen liittyvät kulut. Maksua ei voi periä henkilökunnan antamasta hoivasta ja tuesta.
Ylläpitomaksu
Erityishuollon asumispalveluissa asukkaalta voidaan periä ylläpitomaksu asumisesta sekä ravinnosta ja muusta ylläpidosta aiheutuvia kuluista. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan.
Maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Maksun tulee
määräytyä todellisen käytön mukaan ja asiakkaalla tulee olla mahdollisuus valita, käyttääkö hän palvelua vai ei.
Muun ylläpidon maksuna peritään palveluasumisessa 25,00 €/kk (maksu voidaan periä ainoastaan
ryhmämuotoisesta asumisesta) ja tehostetussa palveluasumisessa 40 €/kk.
Muuhun ylläpitomaksuun palveluasumisessa sisältyy

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

informaatiokuluja (yhteisissä tiloissa käytössä olevien informaatiolähteiden osalta, kuten
esimerkiksi televisio, sanomalehti, nettiyhteys, mahdollisuus puhelimen käyttöön tarvittaessa)
yhteisessä ruoan valmistuksessa ja säilytyksessä tarvittavat kodinkoneet ja astiat
yhteiset harrastus- ja viriketarvikkeet
yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut (yhteisten tilojen kalusteet ja sisustustarvikkeet)
yhteisten tilojen siivousvälineet, puhdistusaineet, käsidesin, saippuan ja shampoon
yhteisten tilojen WC-paperit, käsipyyhepaperit ja roskapussit
vaatehuoltoon liittyvät koneet ja laitteet.
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Muuhun ylläpitomaksuun tehostetussa palveluasumisessa sisältyy

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

informaatiokuluja (yhteisissä tiloissa käytössä olevien informaatiolähteiden osalta, kuten
esimerkiksi televisio, sanomalehti, nettiyhteys, mahdollisuus puhelimen käyttöön tarvittaessa)
yhteisessä ruoan valmistuksessa ja säilytyksessä tarvittavat kodinkoneet ja astiat
yhteiset harrastus- ja viriketarvikkeet
yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut (yhteisten tilojen kalusteet ja sisustustarvikkeet)
yhteisten tilojen ja asuntojen siivousvälineet ja puhdistusaineet sekä yhteisten tilojen käsidesin, saippuan ja shampoon
yhteisten tilojen ja asuntojen WC-paperit, käsipyyhepaperit ja roskapussit
vaatehuoltoon liittyvät koneet ja laitteet ja pesuaineet.

Lyhytaikainen palveluasuminen
Asiakasmaksuna peritään 11,40 € /pvä, joka sisältää majoituksen ja muun ylläpidon. Toteutuneista
aterioista peritään max.14,60 €/ pvä (sisältää kaikki ateriat). Muu palveluntuottaja perii hankintasopimuksen tai muun sopimuksen mukaisen kohtuullisen ateriamaksun suoraan asiakkaalta tai sopimuksen mukaan kuntayhtymältä.
Omaishoidon lakisääteisen vapaan aikaisena asiakasmaksuna peritään 11,40 €/vrk. Lääkkeet ja
henkilökohtaiset tarvikkeet kuuluvat asiakkaan itse kustannettaviksi.
Asiakasmaksut laskutetaan myös alle 16-vuotiailta silloin, kun kyseessä on ympärivuorokautinen lyhytaikaishoito. Päivähoidosta ei peritä asiakasmaksuja.
Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734 4 §:ssä todetaan, että kehitysvammaisten ylläpidosta voidaan periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista
ylläpitoa. Osittaisen ylläpidon käsitettä ei ole lainsäädännössä määritelty. Jos asiakas on ympärivuorokauden lyhytaikaishoidossa, voidaan tulkita, että kyseessä ei ole osittainen ylläpito ja että häneltä
voidaan periä maksu ylläpidosta.

2.4

Asiakasmaksut vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa

Vammaispalveluasetuksen (759/1987) 10 §:n mukaan palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle.
Palveluasuminen voidaan toteuttaa joko vaikeavammaisen henkilön
‐ omassa omistus-, vuokra- tai muussa vastaavassa asunnossa tai
‐ palvelutalossa, palveluasumisryhmässä tai muussa asumisyksikössä.
Palveluasumisena tulee kysymykseen sellaisen asunnon järjestäminen, jossa henkilö asunnossa
toteutetuin erityisjärjestelyin pystyy vammansa aiheuttamista rajoitteista huolimatta suoriutumaan
mahdollisimman itsenäisesti tavanomaisista elämän toiminnoista.
Vammaispalvelulain (380/1987) 8 §:n ja – asetuksen (759/1987) 10 § ja 11 §:n nojalla myönnetystä
palveluasumisesta ei peritä asiakasmaksua.
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Palveluasumiseen liittyvät erityiskustannukset ovat asiakasmaksulain 4 §:n mukaan saajalleen maksuttomia. Näitä erityiskustannuksia ovat kustannukset niistä palveluista, joita henkilö tarvitsee vammansa tai sairautensa takia välttämättä suoriutuakseen jokapäiväisessä elämässään. Tavan-omaiset, kaikille kuuluvat kustannukset, kuten vuokra tai vastike ja ruuan raaka-aineet ja pesuaineet eivät
kuulu korvattaviin palveluasumisen erityiskustannuksiin.
Lyhytaikainen palveluasuminen
Asiakasmaksuna peritään 11,40 € /pvä, joka sisältää majoituksen ja muun ylläpidon. Toteutuneista
aterioista peritään max.14,60 €/ pvä (sisältää kaikki ateriat). Muu palveluntuottaja perii hankintasopimuksen tai muun sopimuksen mukaisen kohtuullisen ateriamaksun suoraan asiakkaalta tai sopimuksen mukaan kuntayhtymältä.
Omaishoidon lakisääteisen vapaan aikaisesta lyhytaikaishoidosta peritään 11,40 €/vrk. Palveluun
sisältyvät ateriat, asuminen sekä asiakkaan palvelutarpeen mukainen ohjaus, hoiva ja huolenpito.
Lääkkeet ja henkilökohtaiset tarvikkeet kuuluvat asiakkaan itse kustannettaviksi.

2.5 Asiakasmaksut laitospalveluissa
Sosiaalihuollon laitospalvelua määrittelee sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 14 § ja 22 §, laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) 2 § ja 35 § sekä päihdehuoltolaki 41/1986 7 §.
Sosiaalihuollon laitospalvelu on hoidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä. Laitospalvelua voidaan järjestää lyhytaikaisesti tai pitkäaikaisesti. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoksessa vain, jos se on henkilön terveyden tai turvallisuuden kannalta perusteltua, tai siihen on muu laissa erikseen säädetty peruste.
Pitkäaikaiseen hoitoon sisältyy ravinto, lääkkeet, puhtaus sekä hyvinvointia edistävät palvelut.
Päihdehuollossa annettavaa laitospalvelua kutsutaan usein päihdehuollon laitoskuntoutukseksi.
Asiakkailta perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa
(1992/734) ja -asetuksessa (1992/912).
Laitoshoidon osalta lainsäädännössä on säädökset mm. huomioon otettavista tuloista, mahdollisista
vähennyksistä, käyttövarojen vähimmäismäärästä, lyhytaikaisen hoidon osalta maksujen enimmäismääristä ja maksukatosta.
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan tulojen perusteella. Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista.
Lisäksi kunnan tulee ottaa luonnollisesti huomioon lainsäädännössä olevat, maksuja koskevat yleissäännökset.
Palvelujen käyttäjän tai perheen maksukyvyn olennaisena muutoksena pidetään vähintään 5 %:n
muutosta asiakkaan tuloissa ja tällöin tehdään uusi päätös.
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Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräytyminen
Huomioon otettavat tulot
- Eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot, rahana maksettava syytinki
- Pääomatulot, kuten korkotulot, vuokratulot ja vastaavat (mikäli nettotulo vähintään 10 €/kk)
- Metsätulo (asetus 28 §)
- Kelan hoitotuet, ravintolisä, veteraanilisä. (Asiakkaan etuudet, kuten hoitotuki, edellytetään haettavaksi. Asia on ensisijaisesti asiakkaiden ja omaisten vastuulla. Heitä neuvotaan ja ohjataan
tarpeen mukaan)
- Ylimääräinen rintamalisä
Tuloista tehtävät vähennykset
- Maksettavaksi määrätyt elatusavut, muut perhesuhteista johtuvat vastaavat kustannukset, maksettavaksi määrätty syytinki
- Maistraatin määräämän edunvalvojan palkkio, enintään 50 €/kk
Seuraavia asumiskustannukset:
- Oman asunnon ylläpitokuluina huomioidaan 3 kk:n ajalta 120 €/kk (vain uusien asukkaiden
osalta, asiakkaan omistusosuus).
- Vuokra-asunnon osalta huomioidaan yhden kuukauden vuokrakulut.
Käyttövarat
- Asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövaroja 15 % edellisessä kohdassa mainittujen vähennysten jälkeisistä nettotuloista, kuitenkin vähintään 110 €/kk.
Tuloselvitykset ja uudet maksupäätökset tehdään vanhoille asiakkaille 1.3.2020 alkaen. Muutoin ohjetta noudatetaan 1.1. 2020 alkaen.

Lyhytaikainen laitoshoito
-

lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 48,90 €/pvä ja maksukaton täyttymisen jälkeen
22,50 €/pvä
osavuorokautisesta hoidosta peritään 22,50 €/pvä
Erityishuollossa lyhytaikaisen kuntouttavan laitoshoidon maksu on 16,90 € hoitopäivältä.
Maksukaton täyttymisen jälkeen lyhytaikainen kuntouttava hoito on maksutonta
omaishoidon lakisääteinen vapaan aikaisesta lyhytaikaishoidosta peritään 11,40 €/vrk.

Vähintään 20 % sotainvalideilta ei peritä asiakasmaksua pitkäaikaishoidosta eikä kuntouttavasta lyhytaikaisesta laitoshoidosta. Omaishoidon lakisääteisen vapaan aikaisesta lyhytaikaishoidosta ei peritä maksua rintamaveteraaneilta.
Tuloselvitykset ja uudet maksupäätökset tehdään vanhoille asiakkaille 1.3.2020 alkaen. Muutoin ohjetta noudatetaan 1.1. 2020 alkaen.
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2.6 Asiakasmaksut perhehoidossa
Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun huolenpidon järjestämistä
toimeksiantosopimuksella joko hoidettavan omassa kodissa tai perhehoitajan yksityiskodissa tai
ammatillista perhehoitoa, jota annetaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 7
§:ssä tarkoitetun luvan perusteella ammatillisessa perhekodissa (perhehoitolaki 263/2015).
Perhehoito on sosiaalipalvelua, jossa sosiaalihuollon asiakkaalle annetaan hoitoa tai huolenpitoa lupaviranomaisilta saadun luvan perusteella toimivassa ammatillisessa perhekodissa tai toimeksiantosopimuksella hoidettavan omassa kodissa tai perhehoitajan yksityiskodissa.
Palvelun järjestäjä tekee perhehoidosta toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa.

Pitkäaikainen perhehoito
Pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään laitoshoidon maksua vastaava asiakasmaksulain 7 c §:ssä
säädetty maksu, joka määritellään hoidossa oleva henkilön henkilökohtaisten tulojen perusteella.
Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausitulosta. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 108 euroa.

Lyhytaikainen perhehoito
Lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään 39,50 €/pvä ja osavuorokautisesta perhehoidosta 19,80
€/pvä, Omaishoidon lakisääteisen vapaan ajalta perhehoidosta peritään 11,40 €/vrk.
Jos perhehoito myönnetään erityishuoltona, voidaan periä ainoastaan ylläpitomaksu kuten kehitysvammalain mukaisessa palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa.

3
3.1

LAITOSHOIDON MAKSUT
Lyhytaikainen laitoshoito (Asetus 12§)

Maksu hoidosta ja ylläpidosta

48,90 €/hoitopäivä

Psykiatrian toimintayksikössä

22,50 €/hoitopäivä

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 12§ 1 mom:
”Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä enintään 22,50 euroa hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa
laitoshoidossa enintään 48,90 euroa hoitopäivältä. Maksuja ei saa kuitenkaan periä
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terveyskeskuksessa eikä sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä
osin kuin hoitopäiviä on kalenterisvuodessa kertynyt yli seitsemän. Maksuja ei saa
myöskään periä mielenterveyslain (1116/1990) 9§:n perusteella järjestetyn tarkkailun
ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun perusteella määrätä mielenterveyslain
8§:ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon.”
Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy
välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona
asiakas siirtyy. Jos asiakas siirtyy Kymsoten sisällä laitoshoidosta välittömästi asumispalveluyksikköön, ei lähettävä yksikkö peri maksua lähtöpäivältä. Kalenterivuorokausi
alkaa aina kl 00.01 ja päättyy kl 24.00.
Kerryttävät maksukattoa.
Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisessa laitoshoidossa
22,50 €/hoitopäivä

3.2

Päivä- ja yöhoidon maksu (Asetus 13§)

Maksu päivä- tai yöhoidosta

22,50 €/hoitopäivä

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 13§ 2 mom:
”Edellä olevaa maksua ei saa periä psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annetusta hoidosta, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) tarkoittamasta
erityishuollosta, polikliinisestä päihdehuollosta eikä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22§ 2 mom tarkoitetusta suojatyöstä.
Maksua ei saa periä myöskään alle 18-vuotiailta terveyskeskuksessa tai sairaalassa
taikka sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt
yli seitsemän”.
Kerryttää maksukattoa.
Maksukaton ylittymisen jälkeen maksua ei peritä.

3.3 Kuntoutushoidon maksu (Asetus 14§)

Kuntoutushoidon maksu

16,90 €

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 14§:
”Vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain (1326/2010) 29§ 1 mom 7 kohdassa tarkoitettuna laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 16,90 euroa hoitopäivältä
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Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen
toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kertynyt kalenterivuodessa yli seitsemän”.
Kerryttää maksukattoa.
Maksukaton ylittymisen jälkeen maksua ei peritä.

3.4

Pitkäaikainen laitoshoito (Laki 7b§, 7c§)

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva henkilöksi katsotaan lain 7b§ mukaan:
-henkilö, jonka hoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta
-henkilö, jonka hoidon laitokseen otettaessa on arvioitu kestävän enintään kolme kuukautta, mutta hoito on jatkunut kolme kuukautta ja hänen toimintakykynsä on katsottu
heikentyneen siten, että häntä on tämän vuoksi hoidettava edelleen laitoksessa.

”Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä
maksu. Maksu voi olla enintään 85% hoidossa olevan nettokuukausitulosta. Maksu voidaan määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 110,00 euroa.
Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista
elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen
yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta
perittävä maksu voi olla enintään 42,5% yhteenlasketuista kuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön on kuitenkin jäätävä vähintään 108,00 euroa kuukaudessa. Jos molemmat puolisot ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu
määräytyy 1 momentissa säädetyllä tavalla (laki 7c§).
Kuukausituloihin luettavista eristä on säädetty asiakasmaksulain 10b §:ssä. Kuukausituloina otetaan huomioon hoitoa saaneen tulot ennakonpidätyksen ja ennakonkannon
jälkeen sekä verosta vapaat tulot. Palkkatulojen lisäksi otetaan huomioon eläkkeet ja
niihin rinnastettavat etuudet, elinkorot ja kiinteistöjen luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi päätetty rahana suoritettava etuus (syytinki) sekä muut henkilökohtaiset tulot samoin kuin pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot kuten korko-, osinko- ja vuokratulot.
Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen
vuoden keskimääräinen kuukausitulo.
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Huomioon otettavat tulot
-palkkatulot
-eläkkeet ja jatkuvat etuudet
-Kelan hoitotuet, ravintolisä, veteraanilisä
-16 vuotta täyttäneen vammaistuki
-elinkorot, rahasyytinki
-ylimääräinen rintamalisä
-pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko- (myös määräaikaistilien korot),
osinko ja vuokratulot (kulut vähennettyinä), mikäli nettotulo ylittää 10,00 €/kk
-maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma-ja ansiotulo-osuudet selä verovelvollisen
osuus yhtymän tulosta (viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistettu)
-metsätulo, laskennallinen
-muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot

Asiakasmaksua määrättäessä tuloina ei oteta huomioon
-lapsilisää ja lapsen hoitotukea
-asumistukea
-opintotuen asumislisää
-tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja tai
haittarahaa
-rintamalisää
-elatusapua tai elatustukea, jota maksetaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan puolison alaikäiselle lapselle
-eläkkeisiin ja niihin verrattaviin tuloihin sisältyviä huollettavista aiheutuvia korotuksia

Tuloista tehtävät lain mukaiset vähennykset (laki 10c§)
-suoritettavaksi vahvistetut elatusavut
-tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset
-kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana maksettava etuus, joka on hänen suoritettavanaan.

Asiakasmaksuista tehtävät harkinnanvaraiset vähennykset
-oman asunnon ylläpitokustannuksia voidaan huomioida enintään 3 kk:n ajan pitkäaikaisen laitoshoidon alkamisesta, taloudellinen tilanne huomioiden
-vuokra-asunnon osalta huomioidaan yhden kuukauden vuokrakulut
-mikäli omaa /vuokra-asuntoa tarvitaan kotilomien järjestämiseen, harkitaan asumiskulut erikseen
-edunvalvontapalkkio, enintään 50 €/kk
-ulosotto
-kotilomien kustannukset
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-tarpeelliset vaate- ym. hankinnat
-kotiin jäävän pienempituloisen puolison menoja voidaan ottaa harkinnanvaraisena vähennyksenä huomioon siten, että hänen asumisensa pystytään turvaamaan hänen
muuta toimeentuloaan vaarantamatta.
Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi ja maksua tarkistetaan asetuksen edellyttämissä tilanteissa. Asetuksen mukaisena maksukyvyn olennaisena muutoksena pidetään vähintään 5%:n muutosta asiakkaan tuloissa.

3.5

Sotainvalidit
Vähintään 20% sotainvalideilta ei peritä asiakasmaksua pitkäaikaisesta laitoshoidosta
eikä kuntouuttavasta lyhytaikaisesta laitoshoidosta.

4

AVOPALVELUJEN MAKSUT

4.1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (asetus 7§)

4.1.1

Avosairaanhoidon lääkäripalvelut

Avosairaanhoidon lääkäripalvelut

20,60 €/käynti

Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana (koko
Kymsoten alue).
Lääkärin hoitopuhelu on verrattavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin silloin kun se
korvaa käynnin terveyskeskuksessa.
Etäpalvelu (videovälitteisesti internetyhteyden kautta) on verrattavissa perinteiseen
vastaanottokäyntiin.
Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilta henkilöiltä ei peritä vastaanottomaksua ja alle 18-vuotialille maksuttomia.
Kerryttää maksukattoa.

4.1.2

Avosairaanhoidon hoitajapalvelut
Sairaanhoitokäynti hoitajan vastaanotolla
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10,00 €/käynti

Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana (koko
Kymsoten alue).
Niiltä yli 18-vuotiailta, joilta hoitajalla käynti johtaa välittömästi lääkärin vastaanotolle tai
lääkäriltä hoitajan vastaanotolle, peritään maksu lääkärin vastaanottokäynniltä.
Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilta henkilöiltä ei peritä vastaanottomaksua ja alle 18-vuotialille maksuttomia.
Kerryttää maksukattoa.

4.1.3

Muu avosairaanhoidon palvelu vastaanotolla

Ravitsemusterapia
Yksilöllinen sairauden hoitoon liittyvä ravitsemusterapia

11,40 €/käynti

Maksu peritään jokaiselta käynniltä.
Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilta henkilöiltä ei peritä vastaanottomaksua ja alle 18-vuotialille maksuttomia.
Kerryttää maksukattoa.

4.2

Kotisairaalan maksut
Lääkäripalvelut
Sairaanhoitajapalvelut
Sairaanhoitajapalvelut, terveysasema
Käynti terveysasemalla kerryttää maksukattoa.

4.3

19,10 €/käynti
15,70 €/vrk
10,00 €/käynti

Yksilökohtainen fysioterapia
Yksilökohtainen fysio- ja toimintaterapia
•
•

Apuvälinearviokäynnit maksuttomia
Alle 18-v ohjaus ja neuvontakäynnit maksuttomia

Kerryttää maksukattoa.
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11,40 €/hoitokerta

4.4

Kuntoutuksen suoravastaanotto

Yli 15-v TULE-asiakkaille, ei lähetettä

11,40 €/hoitokerta

Kerryttää maksukattoa

4.5

Fysioterapian ja kuntoutuksen maksut

Yksilökohtainen fysio- ja toimintaterapia

11,40 €

Kuntoutuksen suoravastaanotto
-yli 15-v TULE-asiakkaille, ei lähetettä

11,40 €

Fysioterapian ryhmäjakso
-10 krt jakso tai 3,50 €/ kerta

35,00 €

Fysioterapian ryhmäjakso
-5 krt tai 4,60 €/kerta

23,00 €

Fysioterapian ryhmäjakso
23,00 €
-10 krt (Senior-ryhmät, kotihoidon asiakkaat, ikääntyneet kuntalaiset)
Monialainen kotikuntoutus
11,40 €
-Ensimmäinen käynti maksuton. Säännöllisen kotihoidon asiakkaille maksuton.
Tehostettu kotikuntoutus

22,80 €/viikko

Kotikuntoutuksen matalan kynnyksen palvelut
Ohjaus, neuvonta, chat-palvelu, virtuaalijumpat

Maksuton

Kerryttää maksukattoa, muilta osin kuin fysioterapian ryhmäjaksojen ja kotikuntoutuksen osalta. Alle 18-vuotiaalle maksuttomia.

4.6

Sairaalan poliklinikkamaksu (asetus 8§)

4.6.1

Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksut
Lääkärikäynnin poliklinikkamaksu
41,20 €/käynti
-lääkärin hoitopuhelu on verrattavissa vastaanotolla käyntiin silloin kun se korvaa poliklinikkakäynnin.
Asiantuntijahoitajalla käynti

41,20 €/käynti
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Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilta henkilöiltä ei peritä käyntimaksua.
Kerryttää maksukattoa.

4.7

4.7.1

Päivystys (asetus 8§)

Yhteispäivystys keskussairaalassa; erikoissairaanhoito 24/7

Lääkärikäynnin poliklinikkamaksu
Asiantuntijahoitajalla käynti

41,20 €/käynti
41,20 €/käynti

Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilta henkilöiltä ei peritä käyntimaksua.
Kerryttää maksukattoa.

4.7.2

Yhteispäivystys keskussairaalassa, yleissairaanhoito

Lääkärikäynnin maksu, arkisin ma-pe klo 20 asti
Lääkärikäynnin maksu, arkisin ma-pe 20-8, la-su
Sairaanhoitajalla käynti

20,60 €/käynti
41,20 €/käynti
10,00 €/käynti

Perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä ei oteta huomioon laskettaessa kohdan 4.1
mukaisia käyntikertoja.
Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilta henkilöiltä ei peritä vastaanottomaksua ja alle 18-vuotialille maksuttomia.
Kerryttää maksukattoa.

4.7.3

Päivystys Pohjois-Kymen sairaalassa, yleis- ja akuuttisairaanhoito

Lääkärikäynnin poliklinikkamaksu, arkisin ma-pe 8-20
20,60 €/käynti
Lääkärikäynnin poliklinikkamaksu, arkisin ma-pe 20-8, la-su 28,30 €/käynti
Sairaanhoitajalla käynti
10,00 €/käynti
Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilta henkilöiltä ei peritä vastaanottomaksua ja alle 18-vuotialille maksuttomia.
Kerryttää maksukattoa.
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4.8

Päiväkirurgian maksu (Asetus 8a§)

Maksu päiväkirurgisesta toimenpiteestä

135,10 €

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 8a§:
”Päiväkirurgisestä toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa, ja joka edellyttää
yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä, voidaan
periä 8§:ssä säädetyn maksun sijasta enintään 135,10 euroa.
Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut henkilö komplikaation tai muun vastaavan
syyn takia jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, voidaan häneltä
periä 1 mom. säädetyn maksun lisäksi 12§:ssä säädetty hoitopäivämaksu”.
Kerryttää maksukattoa.
Maksukaton ylittymisen jälkeen päiväkirurgian maksua ei peritä ja hoitopäivän hinta on
22,50 €/hoitopäivä.

4.9

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (asetus 9§)

Hammaslääkäri, perusmaksu
Erikoishammaslääkäri, perusmaksu
Hammashoitaja/suuhygienisti, perusmaksu

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

Perusmaksun lisäksi voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen tutkimus- ja hoitomaksut vaativuuden mukaan
8,40222,70
€/käynti

4.10 Sarjassa annettava hoito (asetus 11§)

Sarjahoito erikoissairaanhoidossa

11,40 €/hoitokerta

Erikoissairaanhoidossa sarjahoitomaksun voi asiakasmaksuasetuksen 11§ 1 mom.
mukaan periä:
-jatkuvasta dialyysihoidosta
-lääkinnällisestä kuntoutuksesta
-hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriöhoidoista
-säde- ja sytostaattihoidosta
-muusta vastaavasta hoidosta
Sarjahoito terveyskeskuksessa

11,40 €/hoitokerta
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Terveyskeskuksessa voi asiakasmaksuasetuksen 11§ 2 mom. mukaan periä:
-jatkuvasta dialyysihoidosta
-lääkinnällisestä kuntoutuksesta
-muusta vastaavasta hoidosta
Sarjahoito toteutetaan samankaltaisena tai lähes samankaltaisena vähintään 3 kertaa,
joka muodostaa sarjan ja hoitojen väliin jäävä aika ei ylitä kahta viikkoa. Joskus hoidollisista syistä hoito voidaan toteuttaa harvemmin kuin kerran kahdessa viikossa.
Muu vastaava hoito arvioidaan sen perusteella onko annettava hoito toistuvaa ja säännöllistä.
Hoito on alle 18-vuotiaille maksuton. Maksu enintään 45 hoitokerralta/vuosi.

4.11 Maksu lääkärintodistuksesta

Lääkärin tai hammaslääkärin todistus

50,80 €

Ajokorttilaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava lääkärintodistus (ajokorttitodistus)
61,00 €

4.12 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
(asetus 25 §)

15-vuotta täyttäneiltä

50,80 €

Voidaan periä käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta:
-terveyskeskuksen lääkärikäynnistä
-mielenterveyskeskuksessa käynnistä
-suun ja hampaiden hoidon vastaanottoajasta
-erikoissairaanhoidon avohoidon käynnistä

4.13 Maksukatto (laki 6a§)

1.1.2020 lukien maksukatto on 683 €/vuosi
Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään maksukaton täyttymisen jälkeen 22,50 €/pv
Muut maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia maksukaton ylittymisen jälkeen asianomaisen kalenterivuoden loppuun.
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4.14 Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen (laki 11§)
Sosiaalihuollon palveluista määrättävä maksu ja terveydenhuollon palveluista maksukyvyn mukaan määrätty maksu voidaan jättää perimättä tai sitä alennetaan, mikäli
maksun periminen vaarantaa toimeentulon edellytyksiä tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.
Terveydenhuollon ns. tasamaksuihin (avohoidon maksut, lyhytaikainen laitoshoito) ei
sovelleta em. periaatteita.
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