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PIEKSÄMÄEN KAUPUNGISSA

Liite 1
Maksut kotiin annettavista palveluista Ptlk 4 §

Säännöllinen kotihoito 1.2.2017 lukien
Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun tuntimäärän mukaan jäljempänä 
tarkoitetun maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista.

Hlömäärä Tuloraja €/kk M a k s u p r o s e n t t i   e r i   t u n ti m ä ä r i l l ä 
 - 4 h            4–10 h         10–20 h      20–30 h         30–

1 hlö  573 € ylittävältä osalta    17 %     22 %     27 %     32 %     35 %

2 hlöä  1057 € ylittävältä osalta    14 %     16 %     18 %     21 %     22 %

3 hlöä  1657 € ylittävältä osalta    12 %     14 %     16 %     18 %     18 %

4 hlöä  2050 € ylittävältä osalta    11 %     12 %     13 %     14 %     15 %

5 hlöä  2481 € ylittävältä osalta     9 %     10 %     12 %     13 %     13 %

6 hlöä  2849 € ylittävältä osalta     9 %     10 %     11 %     11 %     11 %

Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 348 eurolla ja 
maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Tilapäinen kotihoito 1.2.2017 lukien
Alle 1 h: 12,10 euroa käyntikerralta
1 – 3 h: 26,00 euroa käyntikerralta
yli 3 h: 35,00 euroa käyntikerralta
lääkärikäynti 19,10 euroa käyntikerralta

Kotisairaalahoidosta peritään 27 euroa vuorokaudelta käyntikerroista riippumatta 
1.2.2017 lukien.

Lääkehuollon asiakasmaksu 1.2.2017 lukien
Asiakkaalta saa periä apteekin suorittamasta koneellisesta lääkejakelusta ja siihen 
liittyvästä muusta lääkehuollosta asiakasmaksun, joka vastaa kunnallisena kotihoitona 
tehdystä vastaavasta työstä perittävää korvausta. Lääkehuoltoon kuluu keskimäärin 
puoli tuntia viikossa asiakasta kohti. Työaika sisältää lääkkeiden jaon ja 
kaksoistarkastuksen, reseptien uusinnan, lääkkeiden toimittamisen asiakkaalle kotiin. 
Tämä ½ tunnin aika/vko voidaan lisätä säännöllisen kotihoidon asiakkaan palvelu- ja 
hoitosuunnitelman kotihoitotunteihin. Tällöin asiakasmaksun määräämisessä tulee 
huomioon otetuksi myös lääkkeiden jaon osuus. Tilapäisiltä lääkehuoltoasiakkailta peritään
tilapäisen kotihoidon maksut.

Palveluseteli 1.2.2017 lukien
Jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotihoidon palvelusetelin enimmäisarvo on sidottu 
kotitalouden tuloihin. Jos ne eivät ylitä laissa säädettyä tulorajaa, setelin arvo voi olla 
enintään 27 euroa tunnilta. Alin palvelusetelin arvo on 7 euroa tunnilta.



Tavallisen palveluasumisen maksu 1.2.2017 lukien
Tavallisen palveluasumisen maksut määräytyvät kotihoidon maksuperusteiden mukaisesti.

Tukipalvelut 1.2.2017 lukien
Ateriointi palvelupisteessä ja kotiin kuljetettu ateria:
Aamupala 3,20 €
Lounas 7,00 €
Kahvi ja pulla 2,10 €
Päivällinen 5,70 €
Iltapala 3,15 €
Kotiin kuljetettu ateria 9,20 €
Ostopalveluna hankittu tukipalveluateria 12,75 €

Karjalankadun ja Kivitaskun ateriapaketit 
Ateria kokopaketti 13,00 € / päivä
Ateriapaketti 1 (aamupala, lounas, päivällinen) 11,00 € / päivä
Ateriapaketti 2 (aamupala, lounas tai päivällinen, iltapala)  8,5 € / päivä
Ateriapaketti 3 (aamupala, lounas, päiväkahvi, iltapala)  9,00 € / päivä

Kehitysvammapalvelut:
Aamupala kehitysvammayksikössä 3,20 €
Iltapala kehitysvammayksikössä 3,15 €
Lounas kehitysvammayksikössä 7,00 €
Päivällinen kehitysvammayksikössä 5,70 €
Tilapäishoidon ylläpitokorvaus kehitysvammayksikössä 14,90 €/vrk

Muut tukipalvelut:
Kauppapalvelu  5,60 €/kerta
Saattaja-apu 12,20 €/h
Turvapalvelu/lankaliittymä 38,00 €/kk
Turvapalvelu/käsipuhelin 52,40 €/kk
Turvapalvelu/paikantava 70,00 €/kk
Ovihälytin 25,00 €/kk
Lisäranneke   2,00 €/kk
Kylvetys palvelupisteessä  4,10 €/kerta
Saunamaksu (itsenäiset kylpijät)  2,40 €/kerta
Pesulamaksu  4,00 €/kg
Pyykkitupamaksu (itse peseville)  3,50 €/koneellinen
Pyykkihuolto Karjalankadun palvelutalossa  6,80 €/koneellinen
Päivätoiminta kuljetuksin 26,20 €/kerta 
Päivätoiminta ilman kuljetusta 16,90 €/kerta
Päivätoiminta, osapäivätoiminta   8,30 €/kerta
Kuntopiiri   4,00 €/kerta

Inbody-mittaus 8,50 €/mittaus



Tehostetun palveluasumisen maksut 1.2.2017
Tehostetun palveluasumisen maksut määräytyvät maksukyvyn mukaisesti kuitenkin siten, 
että käyttövaraksi jätetään vähintään 150 euroa kuukaudessa. Maksua määrättäessä 
palveluasumiseen muuttavan henkilön nettotuloista vähennetään vuokra, ateriat ja 
reseptilääkkeet.

Palveluasumisen tuloissa huomioidaan vain palveluasumiseen muuttuvan henkilön tulot.

Perhehoidon maksut 1.2.2017 lukien
Lyhytaikainen perhehoito 38,80 €/vrk
Päivä– ja yöhoidon maksu 17,90 €/vrk
Pitkäaikainen perhehoito: maksu määräytyy maksukyvyn mukaisesti ja käyttövaraksi 
jätetään vähintään 107€/kk.

Omaishoitajan vapaan aikainen maksu 1.2.2017 lukien
Niistä palveluista, joita kunta järjestää omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitetun 
omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja 
huolenpitoa, peritään hoidettavalta 11,50 euroa. Kultakin lisävuorokaudelta peritään 38,80 
euroa.

Terveyskeskuksen avohoidon maksut 1.2.2017 lukien

Käyntimaksu
Käyntimaksu peritään ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä lääkärin käynniltä ja kolmelta 
ensimmäiseltä sairaanhoitajan käynniltä saman kalenterivuoden aikana. Käyntimaksu 
lääkärin vastaanotolle 20,90 euroa, sairaanhoitajan (myös diabeteshoitajan ja lääkettä 
määräävän sairaanhoitajan) vastaanotolle 10,90 euroa. Palvelun käyttäjä ei voi valita 
vuosimaksua.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa ei peritä maksua sairaanhoitajan 
vastaanottokäynnistä.

Päivystysmaksu
Iltaisin klo 20 alkaen ja viikonloppuisin peritään käyntikerroista riippumatta 28,70 euron 
suuruinen käyntimaksu.

Fysioterapiamaksu
Terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtaisesta fysioterapiasta peritään 11,50 euroa 
hoitokerralta. Alle 18-vuotiasta ei laskuteta.

Maksu suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta 1.2.2017 lukien
Terveyskeskuksessa annetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta voidaan 
periä käynniltä perusmaksuna enintään:

- suuhygienisti 10,30 euroa
- hammaslääkäri 13,30 euroa
- erikoishammaslääkäri 19,40 euroa
- Perusmaksun lisäksi voidaan tutkimuksesta ja hoidosta periä kulloinkin voimassa 

olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen suun terveydenhuollon 
toimenpiteistä enintään seuraavat maksut. 



1. Kuvantamistutkimukset
- hammaskuvalta  8,50 euroa
- leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta 19,10 euroa

2.  Ehkäisevä hoito
Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteistä
käyntikerralta 8,50 euroa

3. Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta kohdassa 
4 lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä:
0-2;    8,50 euroa
3-4;  19,10 euroa
5-7;  38,00 euroa
8-10;  55,60 euroa
11-;  78,00 euroa

4. Proteettiset toimenpiteet
a. proteesien huolto

- pohjauksella 55,60 euroa
- korjaus 38,00 euroa

b. akryyliosa- ja kokoproteesi 185,80 euroa
c. kruunut ja sillat hampaalta 185,80 euroa
d. rankaproteesi 225,50 euroa.

Suun ja hampaiden hoidosta säädetyt maksut peritään vain yli 18-vuotiailta. Siltä, jolla on 
rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus 
sodan aikaiseen miinanraivaustehtävään osallistumisesta, ei saa periä maksua hampaiden
tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.

Terveyskeskuksessa suun ja hampaiden hoidosta perittävät maksut eivät kerrytä vuotuista 
maksukattoa.

Maksu sarjassa annettavasta hoidosta 1.2.2017 lukien
Sarjassa annettavasta hoidosta kuten jatkuvasta dialyysihoidosta, lääkinnällisestä 
kuntoutuksesta, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta tai 
muusta vastaavasta hoidosta voidaan periä enintään 11,50 euroa hoitokerralta. Maksu 
voidaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Sarjassa annettavan hoidon 
hoitokertojen enimmäismäärää kerryttävät kaikki sarjahoitokäynnit, vaikka ne koostuisivat 
eri hoidoista.

Lainsäädännössä ei ole säädetty sitä, mitä sarjahoidon määritys ”hyposensibilisaatio-, 
puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta tai muu vastaava hoito” tarkoittaa. 
Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton näkemyksen mukaan sarjahoitona voidaan 
pitää

- hoitoa, joka toteutetaan samankaltaisena tai lähes samankaltaisena vähintään 
kolme kertaa ja

- hoitojen väliin jäävä aika ei ylitä kahta viikkoa tai
- hoidollisista syistä hoito toistetaan harvemmin kuin kerran kahdessa viikossa



Kunnan ja kuntayhtymän tulee tarvittaessa tarkentaa ja päättää siitä, mitä hoitoja pidetään 
sarjahoitona ja mitkä tilanteet ovat joko poliklinikkakäyntejä tai terveyskeskuskäyntejä.
Sarjahoidon maksua ei saa periä terveyskeskuksessa annetusta hyposensibilisaatio-, 
puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta. 
Säännös perustuu aikaisemmassa asetuksessa olleeseen sanamuotoon. Stm:n ja 
Kuntaliiton näkemyksen mukaan sarjahoidon maksua voidaan edellä mainituissa 
tilanteissa periä erikoislääkärijohtoisten terveyskeskusten erikoislääkärijohtoisessa 
toiminnassa.

Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa.

Maksu lyhytaikaisesta laitoshoidosta 1.2.2017 lukien
Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään hoidosta ja ylläpidosta

- muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa enintään 49,50 euroa hoitopäivältä
- psykiatrian toimintayksikössä enintään 22,80 euroa hoitopäivältä

Kuntaliitto on aikaisemmassa yleiskirjeessään katsonut, että psykiatrian toimintayksikkönä 
pidetään yksikköä, jonka johdossa on psykiatri.

Maksuja ei saa periä terveyskeskuksessa taikka sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 
18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäivä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.

Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. Kun maksukatto (vuonna 2016= 691 euroa) 
täyttyy, lyhytaikaisessa laitoshoidossa peritään 22,80 euroa hoitopäivältä.

Maksu pitkäaikaisesta laitoshoidosta 1.2.2017 lukien
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, 
mikä voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan kuukausitulosta. Henkilön omaan 
käyttöön on hänelle jätettävä käyttövaroiksi vähintään 107 euroa. Mikäli hoidettava henkilö
on ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton 
omaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin kotona olevan 
puolison kuukausitulot, hoitomaksu määräytyy puolisoitten yhteenlaskettujen tulojen 
perusteella ja on 42,5 prosenttia yhteenlasketuista kuukausituloista. Jos molemmat 
puolisot ovat laitoshoidossa, maksu on kummankin puolison osalta 85 prosenttia omista 
kuukausituloista.

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu ei kerrytä vuotuista maksukattoa.

Henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä käyttövara 1.2.2017 lukien
Jos kunta perii henkilölle tulevat tulot, korvaukset tai saamiset sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c §:n perusteella, on hänelle jätettävä 
käyttövaroiksi vähintään 15 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 107 euroa 
kuukaudessa.

Päivä- ja yöhoidon maksu 1.2.2017 lukien
Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskeskuksessa, 
sairaalassa tai sen toimintayksikössä taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa 
toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito), peritään 
lyhytaikaisen hoidon maksun sijasta enintään 22,80 euroa vuorokaudelta. Päivä- ja 
yöhoidon maksua ei saa periä psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annetusta 
hoidosta.



Maksua ei saa periä terveyskeskuksessa taikka sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 
18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.

Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa.

Kuntoutushoidon maksut 1.2.2017 lukien
Vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain (1326/2010) 29 §:n 1 momentin 7 kohdassa
tarkoitettuna  laitoshoitona  annetusta  kuntoutushoidosta  tai  kehitysvammaisten
erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta peritään 17,10 euroa hoitopäivältä.

Kuntoutushoitona perittävä hoitopäivämaksu 17,10 euroa koskee pakottavasti vain 
vammaista henkilöä tai kehitysvammaista henkilöä. Jos kuntouttavaa hoitoa halutaan 
järjestää myös muille henkilöille kuntoutushoidon hoitopäivämaksulla, siitä tehdään 
päätös. Tämän lisäksi on päätettävä, peritäänkö ja mitä maksua peritään maksukaton 
täyttymisen jälkeen.

Maksuja ei saa kuitenkaan periä terveyskeskuksessa taikka sairaalassa tai sen 
toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäivä on kalenterivuodessa 
kertynyt yli seitsemän. Ikäraja koskee kaikkia kuntouttavassa laitoshoidossa hoidossa 
olevia alle 18-vuotiaita henkilöitä.

Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. 

Lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisten perhepalvelujen maksut 
1.2.2017 lukien

Sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut, mukaan lukien lapsiperheiden kotipalvelu, ovat 
maksuttomia.

Lastensuojelun mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona 
järjestetystä perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista lapsen ja nuoren tuloista 
perittävä maksu on enintään 1857,90 euroa kuukaudessa.

Maksu lääkärintodistuksesta ja –lausunnosta 1.2.2017 lukien
Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta, todistuksen ja lausunnon 
laadusta riippuen, peritään enintään 51,40 euroa.

Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta 
lääkärintodistuksesta voidaan kuitenkin periä enintään 61,80 euroa. Korkeamman 
asiakasmaksun voi siten periä

- ajokorttilupahakemukseen liitettävästä lääkärintodistuksesta
- iän perusteella tarvittavista lääkärintodistuksista
- terveydentilan valvontaa varten tarvittavista lääkärintodistuksista

Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta 
eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta 
terveystodistuksesta. Jos lääkärintodistuksia ja –lausuntoja kirjoitetaan laitoshoidon 
aikana, niistä ei voi periä maksua normaaliin tapaan. 



Lääkärintodistusta ja –lausuntoa, joka kirjoitetaan terveyskeskuksessa ja jolla henkilölle 
kirjoitetaan sairauslomaa, pidetään hoitoon liittyvänä todistuksena, eikä siitä saa periä 
maksua. Hoitoon liittymättömänä todistuksena ja lausuntona pidetään todistuksia ja 
lausuntoja, joita lausunnon ja todistuksen pyytäjä tarvitsee henkilökohtaisen etuuden tms. 
vastaavan hakemista varten.

Lääkärintodistuksista ja –lausunnoista perityt maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa.
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 
1.2.2017 lukien
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta

- terveyskeskuksen lääkärin ja 
- suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon sekä
- erikoissairaanhoidon avohoidon tai
- kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta

peritään 15 vuotta täyttäneeltä enintään 51,40 euroa ns. sakkomaksuna. Maksua ei 
kuitenkaan saa periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä 
syy.

Ns. sakkomaksu ei kerrytä vuotuista maksukattoa.

Rokotuksista perittävät maksut 1.2.2017 lukien
Rokotuksia koskevia säännöksiä ei ole asiakasmaksulainsäädännössä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton toimintaohje:
1. Suomen yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset järjestetään maksutta 

kaikille kuntalaisille. Tähän kuuluvat myös rokotusohjelmaan kuuluvien rokotusten 
tehosterokotukset, vaikka ne tarvittaisiin Suomen rajojen ulkopuolelle 
matkustamista varten.

2. Jos henkilö tarvitsee rokotuksia työmatkaansa varten, rokotusten järjestämisestä ja 
kustantamisesta huolehtii työnantaja työterveyshuollon palveluihin liittyen tai 
muutoin.

3. Jos henkilö tarvitsee muita rokotuksia matkustaessaan Suomen rajojen 
ulkopuolelle, rokoteaineen henkilö hankkii itse apteekista. Jos reseptin kirjoittamista
varten tarvitaan käynti lääkärin luona, siitä voidaan periä terveyskeskusmaksu. 
samoin jos rokotuksen suorittaa lääkäri, siitä voidaan myös periä 
terveyskeskusmaksu.

Maksukatto 1.2.2017 lukien
Maksukatto on 691 euroa kalenterivuodessa. Maksukattoon lasketaan mukaan 
terveyskeskuksen lääkäripalvelujen maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, 
sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, yö-
ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut.

Maksukaton täyttymisen jälkeen maksukattoa kerryttäneet palvelut ovat maksuttomia, 
lukuun ottamatta yli18-vuotiailta perittävää lyhytaikaisen laitoshoidon maksua, joka on 
22,80 euroa hoitopäivältä.

Maksukaton täyttymisen jälkeen ei peritä laitoshoidosta alle 18-vuotiaalta 
hoitopäivämaksuja, vaikka seitsemältä hoitopäivältä määrätyt hoitomaksut eivät olisikaan 
olleet kerryttämässä maksukattoa.
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