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Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen  

 

1 YLEISET PERIAATTEET 

Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) sekä Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 30.12.2020 (1201/2020) tehtyjen muutosten 
perusteella. 

Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jos niiden 
maksuttomuudesta ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa.  

 

2 KAIKISSA ASIAKASMAKSUPÄÄTÖKSISSÄ SOVELLETAAN 

2.1  Maksun enimmäismäärä (Asiakasmaksulaki 2 §) 

”Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten 
suuruinen”. 

Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tekijät (Asiakasmaksulaki 10 §) 

Maksukykyä arvioitaessa ja maksun suuruutta määrättäessä voidaan ottaa henkilön eläminen 
yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, alaikäisen lasten elämisen samassa 
taloudessa, henkilön tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut maksukykyyn vaikuttavat seikat sekä 
lapsen elatuksesta annetussa laissa tarkoitettu elatusvelvollisuus siten kuin niistä tässä laissa tai sen 
nojalla annetussa asetuksessa tarkemmin säädetään. 

Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon palvelua 
käyttäneiden henkilöiden tulot siten kuin tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa 
tarkemmin säädetään. 

Maksun perimättä jättäminen tai alentaminen (Asiakasmaksulaki 11 §) 

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn 
mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun 
periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen 
elatusvelvollisuuden toteutumista. 

Arviointi siitä, voidaanko kotihoidon, asumispalvelun ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua 
alentaa tai jättää perimättä asiakasmaksulain 11 §: perusteella, tehdään asiakkaan tekemän kirjallisen 
hakemuksen perusteella. Maksun alennusten ja vapautusten yleisenä perusteena pidetään 
toimeentulotuen myöntämisperusteita. Hakemuksen ja liitteenä toimitettujen tositteiden tietojen 
perusteella sosiaalityöntekijä tekee toimeentulotuen koelaskelman, jossa huomioidaan kaikki 
asiakkaan nettotulot sekä Kelan myöntämässä toimeentulotuessa määritellyt kuukausittaiset menot. 
Maksun alentamista ja vapautusta harkittaessa huomioidaan myös asiakkaan varallisuus, esimerkiksi 
talletukset, arvopaperit ja muussa kuin omassa asumiskäytössä olevat kiinteistöt. Hakemuksen 
käsittelee ja päätöksen tekee tulosaluejohtaja, mikä lähetetään asiakkaalle.  
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Kuolinpesän menoja ja kuluja huomioidaan vain silloin, jos asiakkaan toimeentulo tai käyttövara uhkaa 
huomiotta jättämisen vuoksi vaarantua. Jos asiakkaalla on varallisuutta, ei kuolinpesän menoja ja 
kuluja huomioida. Jos pitkäaikaisen palvelun piirissä olevalla henkilöllä on osuus kuolinpesästä tms., 
huomioidaan mahdolliset menot ja kulut myös kuolinpesän osalta sen mukaisesti mikä palvelun piirissä 
olevan henkilön osuus kyseessä olevasta kuolinpesästä on. 

Asiakasta on informoitava maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä ennen ensimmäistä 
palvelutapahtumaa tai sen yhteydessä. Jos tämä ei ole mahdollista, tieto on annettava viimeistään 
maksua perittäessä siten, että asiakas ymmärtää sen sisällön. Lisäksi asiakkaalle on annettava nimi ja 
yhteystieto, jolta asiakas voi tarvittaessa pyytää lisätietoja. 

Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen  

Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (pitkäaikainen laitoshoito, kotona annettavan 
palvelun kk-maksu, asumispalvelut) määrätään toistaiseksi.  

Maksu tarkistetaan kuitenkin silloin, kun  
- palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut  
- kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat 

muuttuneet  
- maksu osoittautuu virheelliseksi  
- palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan.  

 
Asiakkaalle lähetettävässä maksupäätöksessä on oltava ainakin seuraavat tiedot: 

- päätöksen tehnyt viranhaltija ja päätöksen tekemisen ajankohta 
- asiakas, johon päätös välittömästi kohdistuu  
- palvelu, jota päätös koskee 
- palveluista perittävän maksun suuruus ja peruste 
- sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asiakas voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä 

 
Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohje sekä kerrottava asiakkaan velvollisuudesta ilmoittaa 
päätöksen perusteena olevien tulojen muutoksista. Kunnalla on oikeus saada asiakkaan taloudellista 
asemaa koskevia tietoja, sekä välttämättömiä selvityksiä maksun määräämistä varten, mikäli asiakas ei 
itse ilmoita tulojaan tai riittäviä luotettavia tietoja.   

Osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkistukset ja/tai 
maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan vähintään, joka toinen vuosi.  
 

2.2 Maksukatto  

(Asiakasmaksulaki 6 a §) 

Maksukattoa kerryttävät maksut  

Asiakasmaksujen enimmäismäärän (maksukatto) kertymäkausi on kalenterivuosi. Maksukatto vuonna 
2021 on 683,00 euroa. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat 
asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun saakka.  

Maksukattoon lasketaan mukaan: 

 terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut 



6 

 

 sarjahoitomaksut 
 lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa 
 päivä- ja yöhoitomaksut 
 kuntoutushoidon maksut (toimintakykyä parantava ja ylläpitävä hoito) 
 suun ja hampaiden tutkimus- ja hoitomaksut, hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta, 

1.1.2022 alkaen 
 suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet (myös terveyskeskuksessa) 1.1.2022 

alkaen 
 terveydenhuollon ammattihenkilön toteuttamat terapiat  

o fysioterapiamaksut   
o neuropsykologisen kuntoutuksen maksut 1.1.2022 alkaen 
o ravitsemusterapiamaksut 1.1.2022 alkaen 
o jalkojenhoitomaksut 1.1.2022 alkaen 
o puheterapiamaksut 1.1.2022 alkaen 
o toimintaterapiamaksut ja niihin rinnastettavien toimintakykyä parantavien ja 

ylläpitävien hoitojen hoitomaksut 1.1.2022 alkaen 
 tilapäisen kotisairaanhoidon ja tilapäisen kotisairaalahoidon maksut, paitsi silloin, jos osana 

kotihoitoa 1.1.2022 alkaen 
 kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävät 

lääkinnällisen kuntoutuksen laitoskuntoutusjaksomaksut  
 toimeentulotukena maksetut asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen  
 sekä vastaavien sosiaali- ja terveydenhuollon etävastaanottopalvelujen käyntimaksut 

Alaikäisten lasten maksut  

- Alle 18-vuotiaiden lasten maksut siirretään vanhemman tai muun huoltajan maksukattoon 
- Myös lastensuojelulain nojalla sijoitettujen lasten maksut kerryttävät huoltajan maksukattoa 

Maksukattoa eivät kerrytä: 

 maksut sairaankuljetuksesta 
 maksut lääkärintodistuksista 
 maksut yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista 
 palvelusetelin omavastuuosuus 
 käyttämättä jätetystä ajasta perittävä maksu 

Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle 
tapaturmavakuutuksen perusteella. Asiakkaan on itse seurattava maksukattokertymää ja sen 
ylittymistä.  

Maksukaton täyttyminen 

Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon maksuille on säädetty enimmäismäärä, maksukatto. 
Maksukatto on 683 euroa/vuosi vuonna 2021. Maksukattoon ei tehdä muutoksia 1.7.2021. 
Seurantajakso on kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 683 euroa, 
ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka pääsääntöisesti 
maksuttomia. 

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään maksukaton täyttymisen jälkeen enintään 22,50 euron 
hoitopäivämaksu (2020 – 2021, Asiakasmaksulaki 6 a §). Maksukaton täytyttyä annetaan asiakkaalle 
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maksukaton ylittymistä koskeva todistus. 
 

3 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTETYSTÄ PALVELUSTA PERITTÄVÄ MAKSU  

(asiakasmaksulaki 1201/2020) 

Jos asiakas on varannut ennakolta vastaanottoajan palvelun saamiseksi ja hän on ilman 
hyväksyttävää syytä jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle, voidaan häneltä mainitun 
säännöksen mukaan periä enintään asetuksella säädettävä maksu, sillä edellytyksellä että kunta on 
varauksen yhteydessä ilmoittanut mahdollisuudesta periä maksun käyttämättä jätetystä ajasta, sekä 
antanut ennalta ohjeet ajan tai paikan peruuttamiseksi ja muistuttanut asiakasta varatusta ajasta ja 
paikasta. Maksu voidaan periä vaikka palvelu sinänsä olisi säädetty maksuttomaksi.  

Käyttämättä ja perumatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja 
hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kuvantamistutkimuksen 
vastaanottoajasta voidaan periä 18 vuotta täyttäneeltä enintään 50,80 euroa.   

 

4 ALAIKÄISEN POTILAAN ASEMA, TIEDONSAANTIOIKEUS JA TOIMIVALTA  

Terveydenhuollon maksujen osalta on erityisesti otettava huomioon potilaan asemasta ja oikeuksista 
annettu laki (785/1992, jäljempänä potilaslaki).  

Potilaslaissa alaikäisen asemaa käsitellään muun muassa 7 ja 9 §:ssä. Keskeinen periaate on, että jos 
alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava 
yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Tällöin hänellä on 9 §:n mukaan oikeus kieltää 
terveydentilaansa ja hoitoonsa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle 
edustajalleen. Sosiaali- ja terveysministeriön lausunnon mukaan käytännössä säännöstä on tulkittu 
siten, että näissä tilanteissa tarvitaan pääsääntöisesti alaikäisen nimenomainen suostumus tietojen 
antamiseen.  

 

5 TERVEYSPALVELUT 

5.1 Maksuttomat terveyspalvelut  

(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734 ja Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 1201/2020)  
 

 Terveysneuvonta ja terveystarkastukset 
 Valtakunnallisen seulontaohjelman mukaiset seulonnat  
 Neuvolapalvelut  
 Kouluterveydenhuolto 
 Opiskeluterveydenhuolto  
 Merenkulkijoiden terveyden- ja suun terveydenhuolto kotipaikasta riippumatta  
 Terveydenhuoltolain 24, 27 ja 29 §:n perusteella järjestetyt perusterveydenhuollon palvelut 

sekä hoitoon kuuluvat aineet ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet  
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 Mielenterveyspalvelut pois lukien laitoshoito perusterveydenhuollossa tai jos samalla 
käynnillä hoidetaan somaattisia sairauksia  

 Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluva neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia 
selvittävä tutkimus sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus  

 Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet sekä niiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto 
paitsi silloin jos apuvälineen tarve aiheutuu jonkin muun lain mukaan korvattavasta 
vahingosta tai ammattitaudista 

 Terveydenhuoltolain 39 ja 40 §:n perusteella järjestetty ensihoito, lukuun ottamatta 
ensihoitoon liittyvää sairaankuljetusta 

 Lääkärin määräämä sisäänkirjoitetun potilaan kuljetus sairaankuljetusajoneuvolla 
terveyskeskuksen tai sairaalan sairaansijalta toiseen hoitolaitokseen tai kotihoitoon 

 Ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito  
 Hengityshalvauspotilaalle annettava hoito ja ylläpito sekä hoitoon liittyvät kuljetukset 
 Tartuntatautilain mukaiset kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset  
 Alle 18-vuotiaille annettava hoito ja ylläpito siltä osin kuin hoitopäiviä kalenterivuodessa on 

kertynyt yli seitsemän, sekä sarjassa annettava lääkinnällinen kuntoutus ja 
hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoito sekä muu vastaava hoito 
kuin jatkuva dialyysihoito 

 Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön vastaanottopalvelut, eli vastaanotot, joissa 
pääasiallinen vastuu asiakkaan hoidosta on hoitajalla (etä- tai perinteinen käynti) 

 Seksuaalisen väkivallan uhreja varten perustettujen tukikeskusten tarjoamat palvelut 
 Päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama tutkimus, 

hoito ja seuranta 
 Alle 18-vuotiaille annettu hammashoito, avosairaanhoito, lääkinnällinen kuntoutus 

(terveydenhuollon ammattihenkilön antama fysioterapia, neuropsykologinen kuntoutus, 
ravitsemisterapia, jalkojenhoito, puheterapia, toimintaterapia ja muu näihin rinnastettava 
toimintakykyä parantava ja ylläpitävä hoito). 
 

5.2 Maksulliset terveyspalvelut 

5.2.1 Terveyskeskuksen lääkäripalvelut 

(Asiakasmaksuasetus 7 §). Kerryttää maksukattoa. 
 
Käyntimaksu       20,60 € 

Etävastaanotto/videovastaanotto 20,60 € 

 
Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa.  
Veteraanitunnuksen omaavilta ja alle 18-vuotiaille sekä tartuntalaissa tarkoitetun asiakkaan hoito 
on maksuton. 
 
Käyntimaksu peritään myös äitiysneuvolassa, opiskelijaterveydenhuollossa ja 
perhesuunnitteluneuvolassa lääkärin vastaanotolla sairaanhoidollisesta käynnistä. 

5.2.2 Ilta- ja viikonloppuvastaanotto  

(Asiakasmaksuasetus 7 §). Kerryttää maksukattoa.  
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Akuuttihoito arkisin klo 08.00 – 20.00  
 

20,60 € 

lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 08.00 – 18.00  
 

28,30 € 

Veteraanitunnuksen omaavilta ja alle 18-vuotiailta sekä tartuntalaissa tarkoitetun 
asiakkaan hoito on maksuton. 

 

5.2.3  Yksilökohtainen terapia  

(Asiakasmaksuasetus 7 §). Kerryttää maksukattoa. 

Terveydenhuollon ammattihenkilön antama  
 fysioterapia,  
 neuropsykologinen kuntoutus,  
 ravitsemisterapia, 
 jalkojenhoito, 
 puheterapia, toimintaterapia ja muu näihin rinnastettava toimintakykyä 

parantava ja ylläpitävä hoito (myös etäyhteyksin toteutettuna) 

11,40 € 
 

Maksu peritään myös diagnoosin perusteella annetusta neuvonnasta ja leikattujen 
ohjauksesta sekä ryhmässä yksilöllisesti toteutetusta fysioterapiasta. Maksu 
peritään enintään 45 hoitokertaa/vuosi. 

11,40 € 

 

5.2.4 Sarjassa annettava hoito  

(Asiakasmaksuasetus 11 §). Maksu kerryttää maksukattoa 
 
Peritään lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja muusta vastaavasta hoidosta 18 vuotta täyttäneiltä 
enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Terveyskeskuksessa sarjassa annettavasta siedätyshoito 
(hyposensibilisaatio), puhe-, äänihäiriö- säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta 
ei peritä maksua.  

5.2.5 Vuodeosaston maksut 

Katso lyhytaikainen laitoshoito s. 24  

5.3 Erikoissairaanhoidon vastaanottotoiminta  

5.3.1 Erikoislääkärijohtoinen poliklinikkamaksu tai etävastaanotto  

(Asiakasmaksuasetus 8 §). Maksu kerryttää maksukattoa 

- esimerkiksi ortopedi, plastiikkakirurgi, fysiatri, geriatri, kardiologi ja silmälääkäri 
- maksua ei saa periä psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annetusta hoidosta 

 
Käyntimaksu      41,20 € 

 
 Määräaikaiset diabeetikkojen silmänpohjatutkimukset maksuttomia  
 Veteraaneille ja alle 18 -vuotiaille maksuton 
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5.3.2 Erikoislääkärin vastaanoton korvaava puhelinkäynti  

(Asiakasmaksuasetus 8 §). Kerryttää maksukattoa 

Käyntimaksu      26,70 € 

5.4 Maksu lääkärintodistuksista ja lausunnoista  

(Asiakasmaksulaki 5 § 1 mom. d –kohta, asiakasmaksuasetus 23 §) 
Terveyskeskuksessa seuraavista hoitoon liittymättömistä lääkärintodistuksista peritään maksu. Ei 
kerrytä maksukattoa. Ei ikärajaa.  
 

Ajokorttilaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi  
tarvittava lääkärintodistus (ajokorttitodistus)  

61,00 € 

Maksu seuraavista hoitoon liittymättömistä lääkärin ja hammaslääkärin  
todistuksista ja lausunnoista 

50,80 € 

 T-todistus (todistus terveydentilasta)  
 B-lausunto (mm. eläkkeitä varten)  
 B-lausunto äitiysneuvolassa lääketieteellisistä syistä  
 E-lausunto vakuutusyhtiölle  
 Suun terveyden todistukset  
 Todistus vapaaehtoista asevelvollisuutta varten 
 Todistus asunnonhakua varten 
 Todistus asumispalvelupaikka-anomusta varten 
 Todistus turvapuhelinanomusta varten 
 Lausunto työvoimatoimistoa varten 
 Todistus verotusta varten 
 Todistus autoveron alennusta varten 
 Todistus terveydentilasta ulkomaille lähtöä varten 
 Harrastuksiin liittyvät lääkärinlausunnot (purjelento, sukellus, laskuvarjohyppy, aselupa) 
 Todistus veripalvelua varten 
 Todistus kertausharjoituksesta vapauttamiseksi 
 HIV -todistus viisumia varten 
 Muut asiakkaan itsensä pyytämät todistukset ja lausunnot terveydentilasta 

 
Valmiiksi laadituista todistuksista peritään asiakkaalta maksu, vaikka asiakas peruisi pyynnön. 

5.5 Maksuttomat todistukset  

Hoitoon liittyvät todistukset ja lausunnot terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoidossa ovat 
maksuttomia:  

 A-todistus  
 B-lausunto erityiskorvattavia lääkkeitä varten terveyskeskuksessa  
 Potilaan välittömään hoitoon liittyvä B-lausunto (kuntoutus, SV-päiväraha)  
 Sairaanhoidon vuoksi tarpeelliset todistukset (esim. raskaudenkeskeytys, sterilisaatio)  



11 

 

 Joukkorokotustodistus  
 Todistus lapsen sairaudesta  
 Neuvola- ja kouluterveydenhuollon todistukset (mm. jälkitarkastustodistus äitiyspäivärahaa 

varten)  
 Todistus potilaan kuljetuksesta (matkatodistus)  
 Kutsuntatarkastustodistus (lääkärinlausunto puolustusvoimia varten)  
 Uusintatarkastuslausunto palveluskelpoisuudesta, mikäli puolustusvoimat on 

määrännyt/lähettänyt asiakkaan palveluskelpoisuustutkimukseen 
 Todistus veteraanikuntoutusta varten  
 Kuolintodistus 

 

5.6 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista perittävä maksu, sakkomaksu  

(Asiakasmaksulaki 3 § 1201/2020) 

Asiakkaan varaamasta ja käyttämättä jääneestä käyntiajasta peritään ns. 
sakkomaksu, ellei varausta ole peruutettu vähintään edellisenä työpäivänä tai 
peruuttamatta jäämiselle esitetty pätevää syytä.  

50,80 € 

 
- terveyskeskuslääkärin ja hammaslääkärin vastaanottokäynti tai etäpalvelu 
- erikoislääkärin käynti 
- kuvantamistutkimuksen vastaanottokäynti 
- opiskelijaterveydenhuollon, perhesuunnitteluneuvolan ja äitiysneuvolan 

lääkärinvastaanoton sairaanhoidollinen käynti. 
- sosiaali- ja terveydenhuollon lyhyt aikaiseen hoito- tai asumispalvelupaikkaan saapumatta 

jättäminen ilman hyväksyttävää syytä 
 
Varatulle vastaanottoajalle myöhästyneenä saapuneelta asiakkaalta ”sakkomaksu” peritään vain 
siinä tapauksessa, ettei ajan varannut tai muu terveyskeskuksen lääkäri/hammaslääkäri voi hoitaa 
asiakasta kyseiselle vastaanotolle tulon yhteydessä. 

Sakkomaksua ei peritä päivystysasiakkailta eikä alle 18-vuotiailta. 

5.7  Muut maksut  

Verenpainemittarin, hoitokengän ja kyynärsauvojen palauttamatta  
jättäminen 

50,00 € 

Keltakuumerokotemaksu (maksu peritään kaikilta keltakuume-rokotuksen 
saavilta riippumatta siitä, joudutaanko tekemään uusi rokotuskortti vai 
tehdäänkö merkintä jo olevaan rokotuskorttiin, peritään myös alle18-
vuotiaalta) 

36,50 € 

Mantoux-testi ulkomaille töihin lähteviltä     22,80 € 
Röntgenkuvan kopiomaksu      12,00 € 
Kansainvälinen rokotuskortti      16,00 € 
Omien henkilörekisteritietojen tarkastusmaksu  
(1 kerta vuodessa maksuton) 

40,00 €/h 
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5.8 Muualla kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu  

(Asiakasmaksuasetus 24 §)  

Enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta 
kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu. Lähtökohtana on aina kiireellisen hoidon tarve.  

EU- ja ETA- maiden kansalaiset sekä Sveitsin kansalaiset 

- samat maksut kuin Suomessa asuvilta 

Todistavat oikeutensa hoitoon ja maksuihin Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, sen väliaikaisesti 
korvaavalla todistuksella tai Kelan antamalla todistuksella. Pohjoismaissa tai Iso-Britannian ja 
Pohjois-Irlannin yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvat voivat todistaa oikeutensa em. 
asiakirjojen lisäksi myös passilla – Pohjoismaissa asuvat myös henkilöllisyystodistuksella; näissä 
tapauksissa myös asuinosoite on ilmoitettava.  
 
Muut ulkomaalaiset 

- Muista maista tulevat henkilöt maksavat todellisia kustannuksia vastaavat maksut.  
 

Poikkeuksena ovat Australiassa asuvat sekä Kanadan provinssissa Quebécissä asuvat. Heiltä 
peritään normaalit asiakasmaksut. Ensiksi mainittujen on todistettava oikeutensa passilla (+ 
asuinosoite) tai Kelan todistuksella. Jälkimmäiset todistavat oikeutensa Q/SF 1 tai Q/SF 4 -
todistuksella.  

Maksua ei kuitenkaan saa periä muualla kuin Suomessa asuvilta 

- tartuntatautilain 44 §:ssä, 45 §:n 1 momentissa ja 47 §:ssä tarkoitetuista rokotuksista 
- yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi annettavasta tutkimuksesta 
- terveydenhuoltolain 50 §:ssä tarkoitetusta kiireellisestä hoidosta 
- yleisvaarallisen tartuntataudin hoitoon määrätyistä lääkkeistä 
- raskaana olevan HIV-positiivisen henkilön tutkimuksesta, hoidosta ja hoitoon määrätyistä 

lääkkeistä. 
 

6 SUUN TERVEYDENHUOLTO 

(Asiakasmaksuasetus 9 §. kerryttää maksukattoa 1.1.2022 lukien, pois lukien suun ja hampaiden 
hammastekniset kulut) 
 
Maksuja ei peritä:  

- alle 18-vuotiaiden tutkimuksesta ja hoidosta  
- rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai veteraanitunnuksen omaavilta tai 

miinanraivaustehtäviin osallistuneilta hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä 
protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. Veteraanitunnus on esitettävä vastaanotolla.  
 

perusmaksu suuhygienistillä käynnistä 10,20 € 
perusmaksu hammaslääkärillä käynnistä 13,10 € 
perusmaksu erikoishammaslääkärillä käynnistä 19,20 € 

 



13 

 

Toimenpiteistä peritään lisäksi seuraavat maksut: 
 

Kuvantamistutkimukset  
Hammaskuva 8,40 € 
Leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus 18,90 € 
Ehkäisevä hoito 
Toimenpideluokituksen SC -ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteistä 
käyntikerralta 

8,40 € 

6.1 Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito 

Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta alla lueteltuja proteettisia 
toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä: 

Vaativuusluokka  

0-2 8,40 € 
3-4 18,90 € 
5-7 37,50 € 
8-10 54,90 € 
11- 77,00 € 

 

Proteettiset toimenpiteet  
a) proteesin huolto: 

- pohjauksella 
- korjaus 

 
54,90 € 
37,50 € 

b) akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50 € 
c) kruunut ja sillat hampaalta 183,50 € 
d) rankaproteesi 222,70 € 
Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon käyntimaksu 41,20 € 
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7 SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT 

7.1 Kehitysvammahuollon maksut 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (519/77) 4 §:n 1 momentin 2 kohdan 
mukaan sosiaalipalveluista ovat maksuttomia kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa 
tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 §:ssä ja asetuksessa 3 §:ssä tarkoitettu kuljetus.  
 
Kehitysvammaisen asiakkaan ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16-
vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa (= osapäiväistä) ja lain 28 §:ssä tarkoitettua opetusta saavan 
lapsen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta.  
 
Asiakasmaksuasetuksen 21 §:n mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan 
järjestetystä täydestä ylläpidosta voidaan periä maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa siten kuin 12 §:ssä 
säädetään ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa siten kuin 15 §:n 1,3, ja 4 momentissa säädetään.  
 
Kehitysvammaisen asiakkaan vastuulla ovat edellä mainituin rajoituksista huolimatta samat elämiseen 
liittyvät menot kuin muillakin asiakkailla. Tämä tarkoittaa, että asumispalvelua saavan 
kehitysvammaisen henkilön tulee maksaa vuokra, vesi- ja sähkömaksut sekä vuokraan liittyvä jyvitetty 
osuus yhteisistä tiloista ja kiinteistön hoitomenot. Kehitysvammaisen henkilön päivittäinen ylläpito ja 
siitä perittävä ylläpitomaksu sisältää yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut, siivousvälineet, 
puhdistusaineet, saunan yms. 
 

7.1.1 Kehitysvammaisten asumispalvelut ja päivä- ja työtoiminta / omat yksiköt 

Päivänkierron asumisyksikkö 
Päivänkierron asumisyksikön ateriapaketin (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala) 
päivähinta 
  
Perusruokavalion ateriapaketti / vrk 17,94 € 
Runsasenerginen ja proteiininen (REPRO) -ateriapaketti / vrk  18,86 € 

Ylläpitomaksu / kk 28,50 € 

Tilapäinen lyhytaikainen asuminen Päivänkierrossa / vrk 33,30 € 
Ylläpitomaksu yli 16-vuotiaiden osittaisesta ylläpidosta / pv 7,70 € 
Harjamäen työ- ja päivätoimintakeskuksen ateriapaketti (lounas ja päiväkahvi) 
Perusruokavalion ateriapaketti / pv  7,70 € 
Runsasenerginen ja proteiininen (REPRO) -ateriapaketti /pv  8,01 € 
Alle 16-vuotiaiden lasten pitkäaikainen asumispalvelu  
Alle 16-vuotiaiden lasten ylläpitomaksu pitkäaikaisessa asumispalvelussa  
(sisältävät ateriat, asumisen ja muun ylläpidon) 

11,40 € 

 

7.1.2  Yksityiset palveluntuottajat 

Asumispalvelut 
Asiakas maksaa itse suoraan palveluntuottajalle vuokran ja ateriat. 
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Alle 16-vuotiaiden lasten ylläpitomaksu pitkäaikaisessa asumispalvelussa on 11,40 € vrk (sisältää 
ateriat, asumisen ja muun ylläpidon). 
 
Päivä- ja työtoiminta 
Asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle ateriamaksun toteutuneiden aterioiden mukaan.  
 

7.1.3 Leirit ja retket 

Kehitysvammaisen henkilön osallistuminen retkille ja leireille on vapaaehtoista. Kehitysvammainen 
henkilö vastaa retkikuluista omilla varoillaan. 
 
Yönyli leiri, kunnan laskuttama leiri, ateriamaksu 20 €/vrk 
 
Päiväleiri, kunnan laskuttama leiri, ateriamaksu 15 €/pv, alle 16 vuotiailta osittaisesta ylläpidosta ei 
peritä maksua. 
   

7.1.4 Tilapäishoito 

Erityishuoltona järjestetystä lyhytaikaisesta huolenpidosta voidaan periä ylläpidosta aiheutuvat 
kustannukset, mutta ei itse hoidosta tai huolenpidosta aiheutuvia kustannuksia. 
Alle 16-vuotiaalle annettava osittainen ylläpito on maksutonta. Sen sijaan niiltä vuorokausilta, jolloin 
alle 16-vuotiaan lyhytaikainen hoito kestää yli vuorokauden kerrallaan, voidaan periä maksu myös alle 
16-vuotiaan lyhytaikais- ja tilapäishoitoon liittyvästä ylläpidosta.  
 
Tilapäishoito, muu kuin kotona tapahtuva: 11,40 €/vrk  
 

7.2 Sosiaalihuoltolain (1301/201) mukainen lapsiperheiden kotipalvelu 

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) § 19 mukaista toimintaa 
säännöllisenä tai tilapäisenä.  

Tilapäinen kotipalvelu on lyhytkestoista ja sitä myönnetään maksimissaan kolme kuukautta.  

Säännöllisestä kotipalvelusta on kyse, kun palvelua annetaan vähintään kerran viikossa ja 
palveluntarpeen kestoksi arvioidaan yli kolme kuukautta. 

 

7.2.1 Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun asiakasmaksu 

Tilapäisestä kotona annettavasta palvelusta voidaan palvelun käyttäjältä periä kunnan päättämä 
kohtuullinen maksu. Maksut kunnassa perustuvat käynnin pituuteen.  
(Asiakasmaksuasetus 3 §) 
 

Käynnin pituus €/käynti 

alle 2 tuntia 12,00 € 

2 tuntia – alle 4 tuntia 22,00 € 

4 tuntia – alle 6 tuntia 27,00 € 

enintään 8 tuntia 32,00 € 
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7.2.2 Lapsiperheiden säännöllisen kotipalvelun asiakasmaksu 

Kunta tai kuntayhtymä saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta 
kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan 
maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia. (Laki asiakasmaksulain 
muutoksesta 1201/2020 10 e §) 

Maksutaulukko 

Perheen koko,  
henkilömäärä 

1 2 3 4 5 6 

Tuloraja, euroa 
kuukaudessa 

588 € 1.084 € 1.701 € 2.103 € 2.546 € 2.924 € 

 

Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla kustakin seuraavasta 
henkilöstä. 

 
 

Maksuprosentti Perheen koon mukaan 

Palvelutunnit 
kuukaudessa 

1 2 3 4 5 6 henkilöä tai 
enemmän 

4 tuntia tai 
vähemmän 

8,00 
 

7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

5 10,00 8,75 7,50 7,50 7,50 7,50 
6 12,00 10,50 9,00 9,00 9,00 9,00 
7 14,00 12,25 10,50 10,50 10,50 10,50 
8 16,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
9 17,00 14,75 12,50 12,50 12,50 12,00 
10 18,00 15,50 13,00 13,00 13,00 12,00 
11 19,00 16,25 13,50 13,50 13,50 12,00 
12 20,00 17,00 14,00 14,00 14,00 12,00 
13 21,00 17,75 14,50 14,50 14,00 12,00 
14 22,00 18,50 15,00 15,00 14,00 12,00 
15 23,00 19,25 15,50 15,50 14,00 12,00 
16 24,00 20,00 16,00 16,00 14,00 12,00 
17 24,50 20,50 16,50 16,00 14,00 12,00 
18 25,00 21,00 17,00 16,00 14,00 12,00 
19 25,50 21,50 17,50 16,00 14,00 12,00 
20 26,00 22,00 18,00 16,00 14,00 12,00 
21 26,50 22,50 18,50 16,00 14,00 12,00 
22 27,00 23,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
23 27,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00 
24 28,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
25 28,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
26 29,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
27 29,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
28 30,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
29 30,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
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30 31,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
31 31,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
32 32,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
33 32,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
34 33,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
35 33,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
36 34,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
37 34,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
38 tai enemmän 35,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

 
Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrättäessä saadaan käyttää 
maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan 
kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen tuntiin ja 
puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin.  
 
Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot säännöllisessä kotihoidossa  
(Asiakasmaksuasetus 27–28a §)  

Palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa 
olosuhteissa elävän henkilön:  
• veronalaiset ansio- ja pääomatulot  
• verosta vapaat tulot (esim. hoitotuki sisältäen veteraanilisän, ylimääräinen rintamalisä,  

elatusapu ja -tuki)  
• laskennallinen metsätulo (Asiakasmaksuasetus 28 a §)  
• jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden 

keskimääräinen kuukausitulo  
 
Tulot, joita ei oteta huomioon (Asiakasmaksuasetus 29 §):  
 lapsilisä  
 lapsen hoitotuki  
 kansaneläkelain mukainen lapsikorotus  
 asumistuki  
 vammaistuki  
 rintamalisä  
 eikä muita 29 §:ssä mainittuja tukia ja avustuksia  
 
Molempien samassa taloudessa asuvien puolisoiden saadessa kotihoitoa maksu määräytyy puolisoiden 
yhteenlasketun palvelumäärän ja puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen mukaan.  
 
Perheen henkilölukuna käytetään lukua 2. Maksupäätökset tehdään molemmille puolisoille ja yhteinen 
maksu jaetaan puolisoiden kesken heidän saamansa palvelumäärän suhteessa. Jos toinen puoliso on 
lyhytaikaisessa sairaalahoidossa, kotihoito ja kotihoidon maksu hänen kohdaltaan keskeytyy. Kotona 
oleva puoliso saa edelleen palvelua oman palvelutarpeensa perusteella ja maksaa edelleen saamastaan 
palvelusta. Kotona annettavan palvelun maksu peritään myös käyttäjästä johtuvan tilapäisen 
keskeytyksen ajalta. Jos palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää 
ylittävältä osalta.  
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7.3 Lapsen omaishoitajan vapaan aikainen maksu 

Maksu on 11,40 €/vrk omaishoitajalaissa (973/2005) määritellyiltä vapaapäiviltä.  
 
Kun kyse on kehitysvammaisten erityishuoltolain (519/1977) mukaisiin palveluihin oikeutetun 
asiakkaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta ylläpitomaksu on 11,40 
€/vapaavuorokausi, mikäli hoito on järjestetty laitokseen, kodin ulkopuoliseen perhehoitoon tai 
asumispalveluun.  

Maksua ei peritä alle 16-vuotiaalta ja oppivelvolliselta nuorelta sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana 
hän täyttää 16 vuotta, kun kyse on hänen omaan kotiinsa järjestetystä omaishoitajan lakisääteisen 
vapaan aikaisesta hoidosta. 

7.4 Lastensuojelun maksut  

(Asiakasmaksulaki 7 § ja 14 §, asiakasmaksuasetus 20 §, lastensuojelulaki 417/2007 19 § ja 77 §. Laki 
lapsen elatuksesta 704/1975) 
 
Asiakasmaksulain 4 §:n 4-kohdan mukaan lastensuojelulaissa tarkoitettu lasten ja nuortenhuolto on 
maksutonta. Asiakasmaksunlain 7 §:ssä säädetysti maksu voidaan periä 4 §:n 4-kohdasta poiketen 
lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta 
perhehoidosta, laitoshuollosta ja asumispalvelusta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi 
seuraavasti: 

7.4.1 Vanhemmilta perittävät maksut  

Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta 
perhehoidosta tai laitoshoidosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi 
peritään, milloin se on asianomaisten toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon 
ottaen perusteltua, lapsen vanhemmilta maksu, joka on määrältään enintään lapsen elatuksesta 
annetun lain 1-3 §:n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen (asiakasmaksulaki 7 § 1 mom.). 
 
Lapsen vanhemmilta perittävä maksu jaetaan heidän kesken maksukyvyn mukaan 
(asiakasmaksuasetus 20 § 1 mom.). 
 
Vanhemmilta perittävien maksujen suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon Laki lapsen 
elatuksesta 2 §. 

7.4.2 Lapselta ja nuorelta perittävät maksut 

Kunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta, jolloin lapsi saa 
lastensuojelulain nojalla annettua perhehoitoa, laitoshuoltoa tai asumispalveluja sekä käyttää 
elatusavut perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten 
korvaamiseksi (asiakasmaksulaki 7 § 2 mom.). Lastensuojelulain nojalla annetusta perhehoidosta, 
laitoshoidosta ja asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan periä 
kohtuulliseksi katsottu maksu myös muista lapsen tai nuoren asiakasmaksunlain 14 §:n mukaisista 
eläkkeistä, elinkoroista, elatusavuista, avustuksista tai muista kertakaikkisista tuloista, korvauksista ja 
saamisista. 
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Lapsen ja nuoren tuloista perittävän maksun määrä ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia 
kustannuksia ja se voi olla enintään 1 835,20 euroa/kuukaudessa (asiakasmaksuasetuksen 20 § 2. 
mom.). 
 
Lapsen ja nuoren asiakasmaksulain 14 §:n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamisista varataan 
kalenterikuukausittain vähintään 40 % lapsen/nuoren itsenäistymisvaroiksi, ja enintään 60 % käytetään 
hoidon korvaukseksi. Itsenäistymisvarojen määrää laskettaessa lapsilisää ei oteta huomioon 
(lastensuojelulaki 77 §). 
 
Vanhemmille määrätyt asiakasmaksut eivät kerrytä lapsen/nuoren itsenäistymisvaroja. 

7.5 Vammaispalvelun kuljetuspalvelu 

7.5.1 Asiointi- ja virkistysmatkat  

Omavastuuosuus on linja-autoliikenteen mukainen taksa, joka määräytyy ajettujen kilometrien 
mukaan. Jos kuljetuspalvelun saajan kanssa samassa kyydissä on muita matkustajia, on heidän 
maksettava kyydistä oma osuutensa. Saattajapalvelua suorittavalta henkilöltä ei kuitenkaan peritä 
maksua. 

7.5.2 Työ- ja opiskelumatkat 

Asiakas maksaa opiskelu- ja työmatkoilla 0-12 kilometrin matkalla 1,20 € ja yli 12 kilometrin matkalla 
2,40 €.  
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8 HOIVA- JA VANHUSPALVELUT 

8.1 Jatkuva ja säännöllinen kotona annettava palvelu 

Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisten asumispalvelujen 
asiakasmaksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein. 

Kunta saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta kuukausimaksun, joka 
määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen 
koon mukaan. Maksu määräytyy alla olevan taulukon perusteella bruttotuloista määriteltynä 
prosenttiosuutena. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia. 

Maksu ei saa ylittää tuotantokustannuksia.  

Perheen koko,  
henkilömäärä 

1 2 3 4 5 6 

Tuloraja,  
euroa 
kuukaudessa 

588 € 1.084 € 1.701 € 2.103 € 2.546 € 2.924 € 

 
Mikäli henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia 
alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. 
 
Maksuprosentit ovat seuraavat:  
 

 Maksuprosentti Perheen koon mukaan 
Palvelutunnit  
kuukaudessa 

1 2 3 4 5 6 henkilöä  
tai enemmän 

4 tuntia tai 
vähemmän 

8,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

5 10,00 8,75 7,50 7,50 7,50 7,50 
6 12,00 10,50 9,00 9,00 9,00 9,00 
7 14,00 12,25 10,50 10,50 10,50 10,50 
8 16,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
9 17,00 14,75 12,50 12,50 12,50 12,00 
10 18,00 15,50 13,00 13,00 13,00 12,00 
11 19,00 16,25 13,50 13,50 13,50 12,00 
12 20,00 17,00 14,00 14,00 14,00 12,00 
13 21,00 17,75 14,50 14,50 14,00 12,00 
14 22,00 18,50 15,00 15,00 14,00 12,00 
15 23,00 19,25 15,50 15,50 14,00 12,00 
16 24,00 20,00 16,00 16,00 14,00 12,00 
17 24,50 20,50 16,50 16,00 14,00 12,00 
18 25,00 21,00 17,00 16,00 14,00 12,00 
19 25,50 21,50 17,50 16,00 14,00 12,00 
20 26,00 22,00 18,00 16,00 14,00 12,00 
21 26,50 22,50 18,50 16,00 14,00 12,00 
22 27,00 23,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
23 27,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00 
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24 28,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
25 28,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
26 29,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
27 29,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
28 30,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
29 30,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
30 31,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
31 31,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
32 32,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
33 32,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
34 33,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
35 33,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
36 34,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
37 34,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
38 tai enemmän 35,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

 

Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrättäessä saadaan käyttää 
maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan 
kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen tuntiin ja 
puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin.  
 
Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot  

Palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa 
olosuhteissa elävän henkilön:  
• veronalaiset (brutto) ansio- ja pääomatulot 
• verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä  
• laskennallinen metsätulo (1201/2020 10 i §)  
• jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen 12 
kuukauden keskimääräinen kuukausitulo  

 opintoraha ja aikuiskoulutustuki 
 lasten kotihoidon tuki 
 opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset, siltä osin kuin ne ovat 

veronalaista tuloa 
 
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun 
ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Eläkettä saavan hoitotuen osan maksettavaa 
veteraanilisää ei oteta tulona huomioon. 
 
Molempien samassa taloudessa asuvien puolisoiden saadessa kotihoitoa maksu määräytyy puolisoiden 
yhteenlasketun palvelumäärän ja puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen mukaan.  
Perheen henkilölukuna käytetään lukua 2. Maksupäätökset tehdään molemmille puolisoille ja yhteinen 
maksu jaetaan puolisoiden kesken heidän saamansa palvelumäärän suhteessa. Jos toinen puoliso on 
lyhytaikaisessa sairaalahoidossa, kotihoito ja kotihoidon maksu hänen kohdaltaan keskeytyy. Kotona 
oleva puoliso saa edelleen palvelua oman palvelutarpeensa perusteella ja maksaa edelleen saamastaan 
palvelusta. Kotona annettavan palvelun maksu peritään myös käyttäjästä johtuvan tilapäisen 
keskeytyksen ajalta. Jos palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää 
ylittävältä osalta. Jos palvelun keskeytys kestää koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan.  
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8.1.1 Kuntouttava arviointijakso  

Määräaikainen 1 kk:n mittainen kuntouttava arviointijakso kotihoidossa, jonka aikana arvioidaan 
asiakkaan palveluiden tarve 12,00 € /vrk. 

8.1.2 Tilapäinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito  

Tilapäisestä kotona annettavasta palvelusta voidaan palvelun käyttäjältä periä kunnan päättämä 
kohtuullinen maksu. Maksut kunnassa perustuvat vuorokaudessa toteutettuihin käyntimääriin. 
Maksut ovat seuraavat:  
 

Kotihoidon käynti  
- 1 käynti 12,00 € 
- 2 käyntiä 24,00 € 
- 3 käyntiä tai enemmän 36,00 € 

Lääkärin kotikäyntikerta 18,90 € 
Tilapäisen kotisairaanhoidon maksu  12,00 € 

 
Kotona annettavien palveluiden asiakasmaksut eivät kerrytä maksukattoa. 

8.2 Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen, laitoshoito ja perhehoito  

Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asukkaan tarpeen mukaisesti 
ympärivuorokautisesti. Asumispalveluja voidaan järjestää ostopalveluna yksityiseltä 
palveluntuottajalta tai kunnan omana toimintana.  

Laitoshoidolla tarkoitetaan ylläpidon, hoidon ja huolenpidon sisältävää palvelua. Siilinjärven kunnassa 
ei tuoteta palvelumuotona laitoshoitoa (vanhainkotihoito). Laitoshoidon maksu määritetään 
tilanteessa jossa asiakas odottaa tehostetun palveluasumisen paikkaa laitoshoidon kaltaisessa sosiaali- 
ja terveyspalveluyksikössä. Laitoshoidon maksu määritetään viimeistään siinä vaiheessa kun palvelu on 
kestänyt kolme kuukautta. 

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan 
yksityiskodissa, hoidettavan kotona tai ammatillisessa perhekodissa. 

Asiakasmaksuihin sovelletaan pitkälti yhdenmukaisia määräytymisperusteita. Tehostettuun 
palveluasumiseen liittyvistä palveluista ei saa periä erillistä maksua. 

Kunta saa periä pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen 
laitoshoidon asiakkaalta kuukausimaksun. Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan 
nettokuukausituloista, joista on tehty 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset. 

Jos asiakas on välittömästi ennen 1 momentissa tarkoitetun 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 kuukausituloista, joista on tehty 1 momentissa tarkoitetut 
vähennykset. Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, 
pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu on 85 % asiakkaan 
nettokuukausituloista. 
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Asiakkaan käyttövara henkilökohtaiseen käyttöön pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja 
perhehoidossa on vähintään 164 euroa/kk ja laitoshoidossa 110,00 euroa/kk.  

Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot (Asiakasmaksulaki 10 b§) 

Palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa 
olosuhteissa elävän henkilön:  
• veronalaiset ansio- ja pääomatulot (netto) 
• verosta vapaat tulot 
• laskennallinen metsätulo (1201/2020 10 i §) 
• jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen 12 
kuukauden keskimääräinen kuukausitulo  

 opintoraha ja aikuiskoulutustuki 
 lasten kotihoidon tuki 
 opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset, siltä osin kuin ne ovat 

veronalaista tuloa 
 
Tulot, joita ei oteta huomioon (1201/2020 10 b §):  

 tuloverolain (1535/1992) 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta 
vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea 

 eläkettä saavan hoitotuen osana maksettavaa veteraanilisää ei oteta tulona huomioon 
 lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua 

 
Tuloista tehtävät vähennykset (Asiakasmaksulaki 10c §) 
 
Ennen kuin 7 c §:ssä tarkoitettu maksu määrätään, on asiakkaan tuloista vähennettävä 
 

 asiakkaan suoritettavaksi vahvistetut elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan 
johtuvat muut vastaavat kustannukset. Elatusapua ei kuitenkaan vähennetä, jos 
elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa 
välittömästi ennen pitkäaikaisen perhehoidon, pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tai 
pitkäaikaisen laitoshoidon alkamista 

 avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu 
pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana 

 kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen 
on maksettava rahana 

 edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta annetun 
lain 44 §:ssä 5. momentin nojalla 

 tuomioistuimen ja tai holhousviranomaisen hänelle määräämän edunvalvojan palkkion 
perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta annetun lain 44 §:n 5 
momentissa sekä edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 22 §:ssä tarkoitettu valtuutetun 
palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan palkkion perusmaksun 
suuruisena 

 asiakkaan todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen, 
pitkäaikaiseen perhehoitoon tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon siirtymistä seuraavasti; 
omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden (6) 
kuukauden ajalta. Vuokra-asunnon vuokra ja muut välttämättömät ja kohtuulliset kulut 
asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen 
irtisanomisajalta. Asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 §:ssä 
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tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut 
kolmelta (3) kuukaudelta. 
 
Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. 

Tuloista tehtävät erityiset vähennykset (Asiakasmaksulaki 10d §) 
 

 pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta perittävän maksun suuruudesta päätettäessä 
on vähennettävä maksun perusteena olevista tuloista kohtuulliset asumismenot, 
joita pitkäaikaisesta tehostetusta asumispalvelusta aiheutuu. Asumismenoista vähennetään 
asumistuki. 

 pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa olevien 
tuloista vähennetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) 
tarkoitetun terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, kliinisten 
ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu saamaan 
korvausta sairausvakuutuslain nojalla. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan 
tai hänen 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 ja hänen 
edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon 
ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeelliseksi. 
 

Lyhytaikaista laitoshoitoa ei katsota pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tai pitkäaikaisen 
laitoshoidon keskeytykseksi 

Mikäli kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa 
perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista.  

8.3 Lyhytaikainen laitoshoito 

Kerryttää maksukattoa 
 
Lyhytaikaisella laitoshoidolla tuetaan ikäihmisen ja vammaisten kotona selviytymistä, hoitavan 
omaisen jaksamista, ehkäistään pysyvän laitoshoidon tarvetta. Lyhytaikaishoitojaksot voivat toistua 
säännöllisesti kotona asumisen kanssa tai ne voivat olla satunnaisia. 

Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään hoidosta asiakasmaksuasetuksen 12 
§:n mukainen maksu (€/vuorokausi) 

48,90 € 

Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on sosiaalihuollon 
laitoksessa tai muussa toimintayksikössä hoidettavana, vain joko päivällä tai yöllä, 
asiakkaalta peritään korkein asiakasmaksuasetuksen 13 §:n mukainen päivä- tai 
yöhoidon maksu. Maksukaton täytyttyä yö- ja päivähoito on maksutonta. 
Maksua ei peritä alle 18 -vuotiailta terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen 
toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli 
seitsemän. 

22,50 € 

Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 22,50 € 
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Maksuja ei saa periä terveyskeskuksessa tai sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä 
osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.  

Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen 
laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä vuorokaudelta, jona asiakas siirtyy.  

8.4 Ikäihmisten perhehoidosta perittävät maksut 

8.4.1 Lyhytaikainen perhehoito perhekodissa  

- hoidosta ja ylläpidosta korkein asiakasmaksuasetuksen 12 §:n mukainen 
maksu (€/vuorokausi) 

48,90 € 

- hoitopäivämaksu maksukaton (1.1.2021 alkaen 683,00 €/ kalenterivuosi) 
ylittymisen jälkeen 

22,50 € 

- osavuorokautinen perhehoito 6-12 tuntia/hoitopäivä/yö 18,00 € 

- osavuorokautisen perhehoito alle 6 tuntia 14,50 € 

 

8.4.2 Lyhytaikainen perhehoito asiakkaan kotona 

  

- hoidosta ja ylläpidosta korkein asiakasmaksuasetuksen 12 §:n mukainen 
maksu (€/vuorokausi) 

48,90 € 

- hoitopäivämaksu maksukaton (1.1.2021 alkaen 683,00 €/ kalenterivuosi) 
ylittymisen jälkeen 

22,50 € 

- osavuorokautinen perhehoito 6-12 tuntia/ hoitopäivä/yö 14,50 € 

- osavuorokautinen perhehoito alle 6 tuntia 12,00 € 

 

8.4.3 Lyhytaikainen perhehoito omaishoitoperheille 

omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän aikainen hoitomaksu perhehoidossa, 
jossa hoito tapahtuu perhehoitajan kodissa 

11,40 € /vrk 

alle 12 tuntia/hoitopäivä tai yö 11,40 €/vrk, 
minkä voi 

jakaa 3 osaan 

8.5 Tukipalvelumaksut 

Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut 
Kotiin toimitettu lounas  
Lounas kuljetettuna ma-la 10,90 € 
Sunnuntain ateria kuljetettuna perjantaina 10,90 € 
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Lounas kuljetettuna sunnuntaina 11,56 € 
Lauantain ja sunnuntain ateriat kuljetetaan pääsääntöisesti perjantaina erillisenä kuljetuksena 

8.5.1 Terveyskeskuksen vuodeosastolta kotiutuvien kotihoidon asiakkaiden ruokapaketti 

Ruokapaketti on pakattuna paperi-/muovipussiin ja se sisältää 
1 kpl laktoositon jogurtti, 3 siivua leipää, 3 nappia rasvaa, 40 - 50 g leikkelettä 
ja 2 kpl (4 dl) mehutetroja 

3,48 € /  
paketti (alv 0 

%) 

8.5.2 Turvapalvelut 

Turvahälytyksestä aiheutuneesta kotikäynnistä peritään tilapäisen kotihoidon 
käyntimaksu (€/hälytys) 

12,00 € 

Turvapuhelimen kuukausimaksu 
 sisältää turvapuhelinlaitteen GSM-liittymällä (ei sis. ranneketta), 

laitehuollon/vaihdon vikatilanteissa, hälytysten vastaanottopalvelun ja 
palvelun päättyessä laitteiston poiston. 

 Turvapalveluiden laskutus päättyy sen kuukauden loppuun kun palvelu on 
irtisanottu. Keskeytyksillä ei ole vaikutusta turvapalveluiden 
kuukausimaksuun. 

25,50 € 

Turvapuhelimen asennusmaksu  30,00 € 

Lisälaitteen asennusmaksu 15,00 € 

Lisälaite turvapuhelimeen 
 ranneke 
 ovihälytin 
 palohälytin 
 häkähälytin 

 
6,36 € 
5,76 € 
3,34 € 
6,72 € 

GPS-turvakello 
 lisätukiasema 
 lataustelakka 

64,00 € 
8,00 € 
8,00 € 

 
Muut mahdolliset lisälaitteet kunta laskuttaa asiakkaalta palveluntuottajan hinnaston 
mukaisesti. 
 

8.5.3 Lääkeautomaatti (Evondos)  

Säännöllisen kotihoidon asiakkaan kohdalla lääkeautomaatin käyttökorvaus sisältyy asiakkaan 
kuukausimaksuun siten, että asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan lisätään hoitajan lääkehoitoon 
(mm. täyttö) käyttämä aika sekä lääkkeiden annosjakelusta 0.5 -1 tunti/viikko (riippuen asiakkaan 
lääkemäärästä) muodostunut aika.  

Muut asiakkaat maksavat Evondos -lääkeautomaatin käytöstä ja hoitajan osuudesta lääkehoidossa 
tukipalvelumaksuna 20,00 €/kk, jonka lisäksi asiakas maksaa tilapäisen kotihoidon käyntimaksun 12,00 
€ /käynti 
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8.5.4 Lääkkeiden annosjakelu 

Lääkkeiden annosjakelusta (ns. apteekkijakelu) lisätään hoito- ja palvelusuunnitelmaan 0.5-1 
tunti/viikko riippuen asiakkaan lääkemäärästä. 

8.6 Saattajapalvelut 

65 % maksuasetuksen mukaisesta lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksusta 
/ tunti 

31,79 € 

8.7 Vanhusten päivätoiminta 

Asiakkaalta peritään toimintapäiviltä maksuasetuksen mukainen laitoshoidosta 
perittävä päivämaksu (hinta sisältää kuljetuksen, ateriat ja päivätoiminnan 
ohjelman)  

22,50 € 

Osapäivämaksu (sis. välipalan) 14,50 € 

8.8 Sotainvalidien palvelut 

 (valtiokonttorilta perittävät yli 20 % sotainvalidien 
palvelut) 
- Kodinhoitoapu, siivous, vaatehuolto 

Yksityisen palveluntuottajan hinta + 
15 % hallinnollisia kuluja 

- Ateriat Ulkopuoliselle maksetun aterian hinta 
+ hallinnollisia kuluja 0,99 € (15 % 
ravintoedun verotusarvosta) 

8.9 Omaishoito 

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisista palveluista perittävä 
vuorokausikohtainen maksu lyhytaikaishoidossa 

11,40 € 

Omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän aikainen hoitomaksu perhehoidossa, 
jossa hoito tapahtuu perhehoitajan kodissa 

11,40 € 

Omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän aikainen hoitomaksu päivätoiminnassa 11,40 € 

8.9.1 Omaishoitajan vapaan aikainen hoito 

Kun kyse on kehitysvammaisten erityishuoltolain (519/1977) mukaisiin palveluihin oikeutetun 
asiakkaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta, ylläpitomaksu on 11,40 
euroa/vapaavuorokausi, mikäli hoito on järjestetty laitokseen, kodin ulkopuoliseen perhehoitoon tai 
asumispalveluun.  
Maksua ei peritä alle 16-vuotiaalta ja oppivelvolliselta nuorelta sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana 
hän täyttää 16 vuotta, kun kyse on hänen omaan kotiinsa järjestetystä omaishoitajan lakisääteisen 
vapaan aikaisesta hoidosta.  
Maksu on 11,40 €/vrk omaishoitajalaissa (973/2005) määritellyiltä vapaapäiviltä (Asiakasmaksulaki 6 b 
§). 
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8.9.2 Sosiaalihuoltolain 27 b §:n nojalla järjestettävän vapaan aikainen hoito  

Ilman omaishoitosopimusta läheistään hoitavan vapaan aikaisesta palvelusta asiakasmaksu 
määräytyy samoin perustein kuin sopimusomaishoitajan. (asiakasmaksulaki 6 c §) Maksu on 11,40 
€/vrk.  
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