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1 JOHDANTO 
 

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritellään asiakasmaksulain (laki 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 1202/2020) ja asetusten (mm. Asetus sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992) perusteella.  Kunnalla on mahdollisuus päättää 
asiakasmaksujen käyttöönottamisesta lainsäädäntöä alemmalla tasolla tai antaa palveluja maksutta. 
Palveluista perittävät maksut eivät saa kuitenkaan olla niiden tuotantokustannuksia suurempia. 

Asiakasmaksuja määritettäessä periaatteena on, että maksut ovat kohtuullisia eivätkä ole esteenä 
palveluihin hakeutumiselle. Toisaalta tavoitteena on ehkäistä epätarkoituksenmukaista palvelujen 
käyttöä. Palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia 
(asiakasmaksulaki 2 §). 

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat joko 

• maksuttomia tai 
• asiakasmaksu on kaikille sama tai 
• asiakasmaksu määräytyy tulojen ja perhesuhteiden mukaan 

1.1 Maksun perimättä jättäminen tai alentaminen 
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. Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen on ensisijaista 
toimeentulotukeen nähden (asiakasmaksulaki 11 §). 

Palvelusta perittävä maksua ei pääsääntöisesti jätetä perimättä. Alentaminen tai perimättä 
jättäminen on määräaikaista. Asiakasmaksun kohtuullistamiselle tai perimättä jättämiselle ei ole 
perusteita, mikäli käyttövara ei vaarannu. Ensisijaiset etuudet tulee olla haettuina. Arviointi siitä, 
voidaanko kotihoidon, asumispalvelun ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua alentaa tai jättää 
perimättä asiakasmaksulain 11 §:n perusteella, tehdään asiakkaan tekemän kirjallisen hakemuksen 
perusteella.  

Lapsiperhepalveluiden asiakasmaksujen osalta harkinnan tekee johtava sosiaalityöntekijä. 
Kehitysvammaisten ylläpitomaksun osalta harkinnan tekee kehitysvammapalvelujen 
sosiaalityöntekijä ostopalvelun osalta.  

1.2 Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen ja määrittäminen 
Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (pitkäaikainen laitoshoito/ asumispalvelu/ 
perhehoito ja säännöllinen kotihoito) määrätään toistaiseksi. Asiakkaalle tehdään maksukyvyn 
mukaan määräytyvästä asiakasmaksusta päätös, johon liitetään oikaisuvaatimusohje 

Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (ja niihin liittyvät tulotiedot) tarkistetaan joka toinen 
vuosi ja silloin, kun 

- asiakkaan tai hänen perheensä tulot ovat muuttuneet 
- asiakkaan tai hänen puolisonsa oikeus säädettyihin vähennyksiin on muuttunut 
- perheen olosuhteet ovat muuttuneet 
- maksu osoittautuu virheelliseksi 
- asiakassuunnitelmaa muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmaksun suuruuteen 
- kuntayhtymän maksuperusteita muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmaksun 

suuruuteen. 
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Jos maksua koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin 
tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään yhden vuoden ajalta. 

Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun määrittämiseksi tulee asiakkaan tai hänen 
edunvalvojansa/asioiden hoitajansa esittää tositteet tulo- ja verotustiedoista ja maksun 
määrittämiseksi tarvittavista kustannuksista. 

1.3 Maksukatto 
Asiakasmaksujen enimmäismäärä (maksukatto) asiakkaalle on 683 euroa kalenterivuodessa. 
Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia 
asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Lyhytaikaista terveydenhuollon laitoshoidosta tai 
lyhytaikaisesta sosiaalihuoltolain laitospalvelusta peritään 18 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta 
ylläpitomaksu 22,50 €/vrk maksukaton ylittymisen  

Maksukattoon sisältyvät palvelut 

- terveyskeskusmaksut 
- poliklinikkamaksut 
- päiväkirurgisen hoidon maksut 
- suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet 
- terveyskeskuksessa annettava yksilökohtainen fysioterapia ja kuntoutus; fysioterapia, 

neuropsykologinen kuntoutus, ravitsemusterapia, jalkojenhoito, puheterapia, toimintaterapia 
ja muu niihin rinnastettava toimintakykyä parantava ja ylläpitävä hoito 

- sarjassa annettava hoito 
- päivä- ja yöhoito (lyhytaikainen laitoshoito) 
- lyhytaikainen laitoshoito ja lyhytaikainen sosiaalihuoltolain mukainen laitospalvelu 
- terveydenhuoltolain lääkinnällinen laitoskuntoutus, jota annetaan kehitysvammaisten 

erityishuollosta annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista annetun lain mukaisia palveluja saavalle henkilölle 

Maksukattoon eivät sisälly: 

- kotona annettava palvelu: kotipalvelu ja lyhytaikainen kotisairaanhoito sekä kotisairaalahoito 
- yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät 

maksut 
- terveyskeskuksen suun- ja hampaiden tutkimus ja hoito 
- sairaankuljetus 
- pitkäaikainen laitoshoito 
- lääkärintodistusmaksut 
- käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 
- lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut (täyskustannusmaksut) 
- toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut 
- sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelumaksut 
- omaishoidon lakisääteisten vapaiden ajalta perityt asiakasmaksut 
- vaikeavammaisen asumispalvelut 
- vaikeavammaisen kuljetuspalvelut 
- työterveyshuollon maksut 
- perhehoidon maksut 
- muulta kuin Suomessa asuvalta perityt todellisia hoitokustannuksia vastaavat maksut 
- viivästyskorko ja perintäkulut 
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Alle 18- vuotiaan asiakkaan käyttämistä palveluista perityt maksut voidaan ottaa huomioon yhdessä 
hänen huoltajansa maksujen kanssa. Tällöin palvelut ovat maksuttomia kaikille henkilöille, joiden 
maksut otetaan yhdessä huomioon. 

Asiakkaan on seurattava maksukaton ylittymistä itse. Maksukaton ylittyessä asiakkaan on tarvittaessa 
esitettävä kunnalle alkuperäiset tositteet hänen tai huollettavinaan olevien lasten suoritetuista 
maksuista saadakseen todistuksen maksukaton ylittymisestä. 

1.4 Sotainvalidit 
Sotainvalideilta, joilla on 10 % haitta-aste ja jotka ovat vahingoittuneet tai sairastuneet vuosien 1939 
– 1945 sotien johdosta, ei peritä asiakasmaksua (sotilasvammalaki 404/1948 § 6, 6a, 6b): 

- kotihoidosta ja kotipalveluista ja niihin liittyvistä kotihoidon tuki- ja ateriapalveluista 
- asumispalvelujen hoiva- ja ateriamaksua 
- pitkäaikaisesta perhehoidosta (Valtiokonttorin ohjeiden perusteella korvattava) 
- omaishoidon tukeen kuuluvista palveluista 
- liikkumista tukevista palveluista, jotka on myönnetty sosiaalihuoltolain 23 §:n nojalla 
- sairaanhoitopalveluista 

 
Sotainvalideilta, joiden haitta-aste on vähintään 20 %, ei peritä asiakasmaksua: 

- pitkäaikaisesta laitoshoidosta 
- lyhytaikaisesta kuntouttavasta laitoshoidosta 

 

1.5 Rintamaveteraanit 
Rintamaveteraaneilta ei peritä asiakasmaksua: 

- kotipalvelusta, kotisairaanhoidosta ja kotisairaalahoidosta 
- kotiin annettavista ateriapalveluista ja tukipalveluista (tukipalveluja esim. turvapuhelin-, 

asiointi-, kauppa-, saattaja-, kylvetys-, siivous- ja pyykki- vaatehuoltopalvelu sekä apteekin 
lääkkeiden annosjakelupalvelu) 

- sosiaalihuoltolain mukaisesta liikkumista tukevasta palvelusta 
- omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta 
- sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen asumispalvelun hoivasta/huolenpidosta ja aterioista 
- perhehoitolain mukaisesta pitkäaikaisesta perhehoidosta 
- terveydenhuoltolain 24 §:n mukaisesta lääkinnällisestä kuntoutuksesta 

 

1.6 Etäpalveluista perittävät maksut 
Etäpalvelu/etävastaanotto (videovälitteinen tai puhelimitse) on verrattavissa perinteiseen 
vastaanottokäyntiin tai palveluun. Etäyhteyksien avulla annetusta palvelusta peritään samat maksut 
kuin esimerkiksi vastaanottokäynnistä poliklinikalla tai terveysasemalla tai kotikäynnillä annetusta 
palvelusta, mikäli palvelu on maksullinen muutoinkin. 

1.7 Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu 
Jos asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja ennalta peruuttamatta jättänyt käyttämättä hänelle 
varatun vastaanottoajan, terveydenhuollon vastaanottoajan tai sosiaali- ja terveydenhuollon 
lyhytaikaisen hoito- tai asumispalvelupaikan, saadaan häneltä periä 50,80 euron suuruinen maksu.   

Maksua ei peritä alle 18- vuotiaalta. 

Maksua ei peritä myöskään mielenterveys- ja päihdepalvelujen käyttämättä jätetyistä 
vastaanottoajoista.  
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1.8 Palvelun keskeytyessä 
Jatkuva ja säännöllinen kotona annettava palvelu, pitkäaikainen asumispalvelu, pitkäaikainen 
tehostettu palveluasuminen, pitkäaikainen laitoshoito ja pitkäaikainen perhehoito (asiakasmaksulaki 
10 k §): 

- palvelusta peritään maksu, vaikka palvelu keskeytyisi tilapäisesti asiakkaasta johtuvasta 
syystä 

- jos palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi, maksua ei peritä viittä päivää ylittävältä ajalta 
- jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuvasta syystä tai siksi, että asiakas on laitoshoidossa, 

maksua ei peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta 
- jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan 
- asumispalvelujen vuokra peritään myös keskeytyksien ajalta 
- asumispalvelujen ateriamaksu peritään toteutumien mukaan 

1.9 Muutoksenhaku 
Maksua koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisua ei kuitenkaan saa vaatia laskuun, joka 
koskee maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun päätöstä. Oikaisuvaatimus tehdään sille 
toimielimelle, joka vastaa asianomaisen palvelun järjestämisestä kunnassa.  

Jos asiakas jättää sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksun maksamatta, peritään vuotuista 
viivästyskorkoa eräpäivästä alkaen. Perittävä maksu ja viivästyskorko saadaan ulosottaa ilman 
oikeuden päätöstä (asiakasmaksulaki 16-17 §). 

2 VASTAANOTTOPALVELUT  
Maksujen periminen terveydenhuollossa 

- Käyntimaksu peritään ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä lääkärin käynniltä saman 
kalenterivuoden aikana. Palvelun käyttäjä ei voi valita vuosimaksua 

- maksua ei peritä alle 18- vuotiaalle järjestetyistä palveluista, avosairaanhoidon palveluista 
eikä sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön vastaanotosta 

- henkilöt, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus, 
veteraanitunnus tai todistus sodan aikaiseen miinanraivaustehtävään osallistumisesta, ei peritä 
asiakasmaksua avoterveydenhuollon palveluista 

- asiakasmaksuja tarkistetaan vuosittain tai kahden vuoden välein 1.1. alkaen 
 

2.1 Avoterveydenhuollon vastaanotto 
2.1.1 Lääkäripalvelut 
Käyntimaksu lääkärinvastaanotolle     20,60 euroa 
Lääkärikäyntimaksu peritään myös todistus- tai lausuntokäynnin yhteydessä. 
 

2.1.2 Hoitajavastaanotot 
Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön vastaanotto on maksuton, jos hoitovastuu on hoitajalla. 
Jos asiakas siirtyy lääkärille, peritään lääkärin vastaanottomaksu. 
Hoitosuhdekäynnit mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajalla ovat maksuttomia. 
 

2.2 Päivystys 
Iltaisin klo 20 alkaen viikonloppuisin sekä pyhäpäivinä                                   28,30 euroa/käynti 
Päivystysmaksu peritään myös niiltä henkilöiltä, jotka ovat jo maksaneet 
terveyskeskuskäyntimaksun kolme kertaa 
 

2.3 Etänä annettava palvelu 
Puhelimitse, video- tai tietokonevälitteisesti annettu palvelu on verrattavissa tavanomaiseen 
vastaanottokäyntiin ja siitä peritään käyntimaksu 
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2.4 Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito 
Alle 18-vuotiailta tai henkilöiltä, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, 
rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus sodan aikaiseen miinanraivaustehtävään osallistumisesta, 
ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä 
kliinisestä työstä. 
 
Terveyskeskuksessa annetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta voidaan periä käynniltä 
perusmaksuna enintään: 
- suuhygienisti    10,20 euroa 
- hammaslääkäri    13,10 euroa 
- erikoishammaslääkäri    19,20 euroa 
 
Perusmaksun lisäksi voidaan tutkimuksesta ja hoidosta periä kulloinkin voimassa olevan 
terveydenhuollon toimenpideluokituksen mukaiset suun terveydenhuollon toimenpidemaksut. 
 

2.4.1 Kuvantamistutkimukset 
- hammaskuvalta      8,40 euroa 
- leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta  18,90 euroa 
 

2.4.2 Ehkäisevä hoito 
Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpide     8,40 euroa/käynti 
 

2.4.3 Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito 
Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta kohdassa 
4 lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä: 

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

 

2.4.4 Proteettiset toimenpiteet 
a. proteesien huolto 

- pohjauksella  54,90 euroa 
- korjaus   37,50 euroa 

b. akryyliosa- ja kokoproteesi  183,50 euroa 
c. kruunut ja sillat hampaalta  183,50 euroa 
d. rankaproteesi   222,70 euroa 
 

2.5 Kuntoutus 
2.5.1 Perustason lääkinnällinen kuntoutus (mm. fysio- ja toimintaterapia) 
Maksuttomia ovat: 

- neuvonta 
- kuntoutustarvetta ja mahdollisuutta selvittävä tutkimus 
- sopeutumisvalmennus- ja kuntoutusohjaus 
- apuvälinepalvelut 
- apuvälineet, niiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto, ellei kyse ole muulla tavoin 

korvattavasta vahingosta tai ammattitaudista 

2.5.2 Perusterveydenhuollon yksilöterapiat ja kuntoutus 
Terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtainen kuntoutus tai terapia,  
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kun kyse ei ole sarjahoidosta              11,40 euroa/hoitokerta  

- fysio- ja toimintaterapia 
- neuropsykologinen kuntoutus 
- ravitsemusterapia 
- jalkahoito/jalkaterapia 
- puheterapia 
- muu toimintakykyä parantava ja ylläpitävä hoito ja terapia 

 
Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta. 
     

2.5.3 Ryhmäkuntoutus 
Lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmät 
- 1 - 10-kerran ryhmät    25 euroa 
- yli 10 kerran ryhmä t   30 euroa 
 
Terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ryhmistä (esim. Sydänryhmä, 
liikuntakoordinaattorin palvelu) ei peritä asiakasmaksuja. 
 
Hoitavaan liikuntaan osallistuvalta ei peritä asiakasmaksua yksilö- tai ryhmäkäynneistä. 
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmämaksut eivät kerrytä maksukattoa. 
 

2.6 Sarjassa annettava hoito 
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 

Sarjassa annettava hoito terveyskeskuksessa  11,40 €/hoitokerta 

esim. jatkuva dialyysihoito, lääkinnällinen kuntoutus, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, 
säde- ja sytostaattihoidosta, infuusiopoliklinikalla annettava hoito tai muu vastaava hoito 

- maksu peritään enintään 45 hoitokerralta/vuosi, jonka jälkeen maksuton 
- alle 18-vuotiaille maksuton 
- mielenterveystyössä annettu sarjahoito kuten psykoterapia maksutonta (Asiakasmaksulaki 5 

§) 

Sarjassa annettavan hoidon hoitokertojen enimmäismäärää kerryttävät kaikki sarjahoitokäynnit, 
vaikka ne koostuisivat eri hoidoista. 

2.7 Kotisairaala    
Kotisairaalan hoitovuorokausi  27 euroa/vrk käyntikerroista riippumatta 
Kotisairaalan yksittäinen käynti  12,10 euroa käyntikerralta 

- Mikäli asiakas ei ole kotisairaalan asiakas, vaan kyseessä on yksittäinen 
pientoimenpidekäynti (esim. verinäyte, injektio tai ompeleen poisto) 

 
Kotisairaalan asiakasmaksu ei kerrytä maksukattoa. 
 

2.8 Rokotukset 
Rokotuksissa noudatetaan Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton toimintaohjetta: 
 
1. Suomen yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset järjestetään maksutta 
kaikille kuntalaisille. Tähän kuuluvat myös rokotusohjelmaan kuuluvien rokotusten 
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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 
tai rokottamista varten käydään lääkärin vastaanotolla, siitä peritään terveyskeskusmaksu. 
 

 2.9 Lääkärintodistus ja –lausunnot 
Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta 
lääkärintodistuksesta peritään     61,00 euroa.  
Todistusmaksun lisäksi peritään lääkärin käyntimaksu kuten muistakin vastaanottokäynneistä. 
 
Korkeamman asiakasmaksun perusteena on ajokorttilupahakemukseen liitettävä lääkärintodistus - 
iän perusteella tarvittava lääkärintodistus tai terveydentilan valvontaa varten tarvittava 
lääkärintodistuksista. 
 
Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta peritään   50,80 euroa. 
 
Todistuspalkkio peritään todistuksesta tai lausunnosta, joka ei liity sairauden hoitoon ja todistuksen 
pyytäjä tarvitsee henkilökohtaisen etuuden, ulkomaan opiskelu- tai työtehtävän hoitamista tm. 
vastaavan hakemista varten. 
 
Maksua ei peritä kansanterveystyön hoitoon liittyvästä tai muuhun sairaudenhoitoon liittyvästä 
todistuksesta tai lausunnosta (esimerkiksi sairaslomatodistus tai pitkäaikaissairauteen tai 
sosiaalihuollon etuuden hakemista varten) eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä 
kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta.  
Lausuntomaksua ei myöskään peritä, jos lääkärintodistuksia ja –lausuntoja kirjoitetaan laitoshoidon 
eli terveyskeskuksen vuodeosastojakson aikana. 
 
Lääkärintodistuksista ja –lausunnoista perityt maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa. 
 

3 KOTONA ANNETTAVA PALVELU JA ASUMISPALVELU 
 

3.1 Tilapäinen ja lyhytaikainen kotona annettava palvelu 
Kun palvelua annetaan harvemmin kuin kerran viikossa. 

 
Alle 1 h:     12,00 euroa käyntikerralta 
1 – 3 h:   26,00 euroa käyntikerralta 
yli 3 h:   35,00 euroa käyntikerralta 
Lääkärin kotikäynti  18,90 euroa käyntikerralta 
 
Hoitajan virtuaalinen kotikäynti  10 euroa käyntikerralta 
Lääkärin virtuaalinen kotikäynti  15,00 euroa käyntikerralta 
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3.1.1 Tilapäinen, lyhytaikainen asumispalvelu 

- alle kolme kuukautta kestävä lyhytaikainen hoito, kun riittävää tukea ei voida järjestää 
kotiin tai kodin olosuhteet eivät sitä mahdollista, eikä palvelu perustu lääketieteelliseen 
tarpeeseen.     30,00 €/vrk  

 
Osavuorokautinen palveluasuminen (päivä- tai yöhoito)        15 €/vrk 

- Sisältää hoivan, ateriat ja asumiskustannukset. 
  
Tilapäinen ja lyhytaikainen asumispalvelu sosiaalihuollon yksikössä ei kerrytä maksukattoa. 
 
3.1.2 Kotiin annettava tehostettu kotikuntoutusjakso  
Kotihoidon kotona tapahtuvaa kuntoutusjakso, jossa asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma 
sekä kuntoutumisen suunnitelma. Jakson pituus voi olla maksimissaan kaksi kuukautta. Mikäli jakson 
jälkeen tarvitaan hoitoa, asiakas siirtyy kotihoidon asiakkaaksi. 
 
Kuntoutusjakso kotona    85 euroa/jakso 
 
3.1.3 Kotiin annettavat lisäpalvelut  
Lääkehuolto 

Säännöllinen lääkehuolto  Kotihoitotaulukon mukainen aika ja siihen liittyvä maksu 
- Apteekin koneellinen lääkejakelu ja muu lääkehuolto. Aikaan lasketaan lääkkeiden jako, 

kaksoistarkastus, reseptien uusiminen ja lääkkeiden toimittaminen asiakkaan kotiin. 
Keskimäärin 0,5 tuntia/vko lisätään säännöllisen asiakkaan hoitosuunnitelmaan lääkehoidon 
toteuttamiseksi 

 
Tilapäinen lääkehuolto  Tilapäisen kotihoidon aika ja siihen liittyvä maksu 
 
Lääkeautomaatti  Säännöllisen kotihoidon aika ja siihen liittyvä maksu 

 

3.1.4 Kotiin annettavat tukipalvelut  
Kunta saa periä asiakkaalta asiakassuunnitelmaan sisältyvistä tukipalveluista kohtuullisen maksun. 
Tukipalvelut voiva olla esim. ateria-, vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- ja turvapalveluja, mutta 
myös sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja sekä muista asumista tukevia palveluja 
(asiakasmaksulaki 10 h §). 

Tehostettuun palveluasumiseen liittyvistä tukipalveluista ei saa periä erillistä maksua. 

Ateriapalvelut 

Ateriat erikseen ostettuina toimipisteessä 
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  13,50 € 
 
Ateriapaketti 1  13,00 €/vrk  

- aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen 
 

Ateriapaketti 2  11,00 €/vrk 
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- aamupala, lounas tai päivällinen, iltapala 
 
Ateriapaketti   14,20 €/vrk 

- Ryhmäkoti Kehrä, Karjalankatu, Abeli 
- sisältää kaikki päivän ateriat 

 
Turvapalvelut 

Paikantava turvapalvelu  70,00 €/kk 
- palveluun sisältyy ranneke sekä auttamiskäynnit 

 
Turvapalvelu   52,40 €/kk 
Ovihälytin   25,00 €/kk 
Älykäs turvapuhelin + ovihälytin  79,00 €/kk 
Lisäranneke      2,00 €/kk 
Auttamiskäynti   12,10 €/ kerta 
 
Turvapuhelimien asennus ja huoltokäynnit hoitaa yksityinen palveluntuottaja. 
Turvapuhelimen asennus, noudot tai asiakkaasta johtuva huoltokäynti 40 €/kerta 

 
Muut tukipalvelut 
Kauppa- ja asiointipalvelu  8,50 €/kerta 
Saattaja-apu    25,00 €/ kerta 
Kylvetys palvelupisteessä   4,50 €/kerta 
Saunamaksu (itsenäiset kylpijät)  2,60 €/kerta 
Pesulamaksu (Karka, Abeli) 4,00 €/koneellinen 
Pyykkitupamaksu (itse peseville)  3,50 €/koneellinen 
Päivätoiminta kuljetuksin  28,60 €/kerta 
Päivätoiminta ilman kuljetusta  18,50 €/kerta 
Osapäivätoiminta kuljetuksin  14,10 € / kerta 
Osapäivä toiminta ilman kuljetusta  9,20 € / kerta 
Omaishoidon kokopäivätoiminta  5,70 €/kerta 
Inbody-mittaus   8,50 €/mittaus 
Inbody mittaus on maksuton hoitavan liikunnan asiakkaille  
Abeli autopaikka  8,00 €/kk  
 

3.2 Jatkuva ja säännöllinen kotona annettava palvelu ja sosiaalihuoltolain mukainen 
pitkäaikainen asumispalvelu 
Kotona annettava palvelu on jatkuvaa ja säännöllistä, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran 
viikossa ja palvelun arvioidaan kestävän tai on tosiasiallisesti kestänyt yli kaksi kuukautta. Kotona 
annettavaksi palveluksi katsotaan: 

- kotisairaanhoito 
- kotisairaalahoito 
- kotipalvelu 
- kotihoito 

Palvelujen kuukausimaksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen keskimääräisten palvelutuntien 
määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia, 
vaan, asiakas maksaa vuokraa erikseen vuokranantajalle ja voi lisäksi ostaa tukipalveluja, esim. 
ateriapalveluja. Palvelupäätöstä tarkastellaan palvelujen tarpeen muuttuessa. 
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Tuetusta asumisesta voidaan periä maksu samoin perustein, mikäli palveluun kuuluu jatkuvasti ja 
säännöllisesti annettavaa kotipalvelua taikka muuta hoivaa ja huolenpitoa. Tuettuun asumiseen 
sisältyvästä ohjauksesta ja tuesta ei peritä erillistä maksua. 

Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu saa olla enintään jäljempänä tarkoitetun maksuprosentin 
osoittama määrä säädetyn tulorajan ylittävistä kuukausituloista. 

3.2.1 Kuukausimaksutaulukko 
Asiakkaan kuukausimaksu on enintään alla olevan maksuprosentin osoittama määrä tulorajan 
ylittävistä bruttokuukausituloista. Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 
eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä. 
 
  Henkilömäärä         

  1 2 3 4 5 6 

Bruttotuloista 
vähennettävä osuus 
(tuloraja) 

588 € 1 084 € 1 701 € 2 103 € 2 546 € 2 924 € 

Palvelutunnit kuukaudessa % osuus % osuus % osuus % osuus % osuus % osuus 

4 tuntia tai vähemmän 8 7 6 6 6 6 

5 10 8,75 7,5 7,5 7,5 7,5 

6 12 10,5 9 9 9 9 

7 14 12,25 10,5 10,5 10,5 10,5 

8 16 14 12 12 12 12 

9 17 14,75 12,5 12,5 12,5 12 

10 18 15,5 13 13 13 12 

11 19 16,25 13,5 13,5 13,5 12 

12 20 17 14 14 14 12 

13 21 17,75 14,5 14,5 14 12 

14 22 18,5 15 15 14 12 

15 23 19,25 15,5 15,5 14 12 

16 24 20 16 16 14 12 

17 24,5 20,5 16,5 16 14 12 

18 25 21 17 16 14 12 

19 25,5 21,5 17,5 16 14 12 

20 26 22 18 16 14 12 

21 26,5 22,5 18,5 16 14 12 

22 27 23 19 16 14 12 

23 27,5 23,5 19 16 14 12 

24 28 24 19 16 14 12 

25 28,5 24 19 16 14 12 

26 29 24 19 16 14 12 

27 29,5 24 19 16 14 12 

28 30 24 19 16 14 12 

29 30,5 24 19 16 14 12 

30 31 24 19 16 14 12 

31 31,5 24 19 16 14 12 

32 32 24 19 16 14 12 

33 32,5 24 19 16 14 12 

34 33 24 19 16 14 12 

35 33,5 24 19 16 14 12 

36 34 24 19 16 14 12 
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37 34,5 24 19 16 14 12 

38 tuntia tai enemmän 35 24 19 16 14 12 

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

Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrättäessä saadaan käyttää 
maksuprosenttia, joka vastaa palveluntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan 
kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen ja 
puolikkaat ylöspäin. 

3.3 Asiakasmaksun määrittäminen 
Huomioitavat tulot:  

- jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat 
tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä 

- laskennallinen metsätulo (tarkemmin asiakasmaksulaki 10 i §) 
- opintojen johdosta saadut apurahat tai tunnustuspalkinto otetaan tulona huomioon siltä osin 

kuin se säädetään veronalaiseksi tuloksi 
- lasten kotihoidon tuki 
- opintoraha ja aikuiskoulutustuki 
- eläkettä saavan hoitotuki (siihen sisältyvää veteraanilisää ei huomioida tulona) 
- elatusapu ja elatustuki 

Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi 
kuluneiden 12 kk keskimääräinen kuukausitulo.   

Tulot, joita ei oteta huomioon:  

- tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia (lukuun ottamatta elatustukea 
ja eläkettä saavan hoitotukea), esim. 

o lapsilisä 
o vammaistuki 
o kansaneläkelain mukainen lapsikorotus 
o asumistuki (huomioidaan vähennyksenä pitkäaikaisessa asumispalvelussa) 
o sotilasavustus ja asevelvollisen päiväraha 
o toimeentulotuki 
o veteraanietuuksia (ml. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä) 

Tuloista tehtävät vähennykset:  

- asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista 
perhesuhteistaanjohtuvat muut vastaavat kustannukset 

- elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa 
asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen asumispalvelun alkamista 

- avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu hyvitys 
- kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen 

on suoritettava rahana 
- edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään em. 

perusmaksun suuruisena) 

Kun asiakas on siirtymässä pitkäaikaiseen asumispalveluun, huomioidaan entisen asunnon todellisia 
kustannuksia enintään seuraavasti (Asuntovähennykset): 
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- omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden 
kuukauden ajalta (huomioidaan asiakkaan osuus esimerkiksi kiinteistövero ja kohtuulliset 
lämmityskulut, asunto-osakkeen hoitovastike, pakollinen kotivakuutus) 

- vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut 
asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen 
irtisanomisajalta (muina välttämättöminä kustannuksina huomioidaan esimerkiksi 
pakollinen kotivakuutus) 

- asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tarkoitettu 
käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut kolmelta 
kuukaudelta (muina välttämättöminä kustannuksina huomioidaan esimerkiksi pakollinen 
kotivakuutus) 

3.4 Pitkäaikainen asumispalvelu 
Palvelu muodostuu hoivasta, hoidosta ja erikseen hankittavista tukipalveluista. Asiakkaan maksut 
koostuvat kotiin annettavan palvelun maksutaulukon mukaisesti sekä tukipalvelumaksuista. 

Ryhmäkoti Kehrä, Karjalankatu, Abeli 

Kotiin annettava palvelu Palvelupäätökseen kirjattu aika ja siihen liittyvä maksu 
 
Ateriapaketti   14,20 €/vrk 
 
Tukipalvelumaksu (Kehrä)  40,00 €/kk 

- siivous, yhteisesti asiakkaiden hankittavat tuotteet esim. wc- ja talouspaperit, sauna- ja 
pyykkipalvelu 

 

4 PITKÄAIKAINEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, PITKÄAIKAINEN 

PERHEHOITO JA PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO 
 

- kyseessä silloin, jos tehostetun palveluasumisen, perhehoidon, laitoshoidon/-palvelun 
arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt 
vähintään kolme kuukautta 

- Peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksu on enintään 85 
prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty kohdassa 4.2 mainitut 
vähennykset (Tuloista tehtävät vähennykset, Asuntovähennykset ja Erityiset vähennykset) 

- jos asiakas on välittömästi ennen em. 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 nettokuukausituloista, joista on tehty kohdassa 
4.2 mainitut vähennykset (Tuloista tehtävät vähennykset, Asuntovähennykset ja Erityiset 
vähennykset) 

- Jos kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa 
perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu on enintään 85 prosenttia asiakkaan 
nettokuukausituloista. 

- Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun 
palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 190 euroa kuukaudessa 
ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalle vähintään 110 euroa kuukaudessa. 

- Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon 
palvelua käyttäneiden henkilöiden tulot siten kuin asiakasmaksulaissa tarkemmin säädetään 

- pitkäaikaisen hoidon asiakasmaksutarkastukset tehdään vuosittain 1.3. alkaen 
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4.1 Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja 
pitkäaikaisen laitoshoidon maksut 
Ateriat 

- Ateriakustannus perustuu tuottamiskustannuksiin ja voi vaihdella tuottajan mukaan eri 
yksiköissä.  

- Pieksämäen kaupungin ympärivuorokautisen asumisen yksiköt ja yksiköt, jossa 
ateriamaksua ei peritä suoraan asiakkaalta:   395 e/kk 
 

Vuokra 
- Vuokra määräytyy asiakkaan ja vuokranantajan keskenään tekemän vuokrasopimuksen 

mukaan. Vuokran määräytymisessä noudatetaan yleisiä vuokranmääräytymisperusteita. 
Vuokra voi olla enintään kulloinkin voimassa olevan Kelan asumistukeen oikeuttavan 
määrän mukainen. Vuokra sisältää lämmityskulut, vesimaksut, jätehuollon kustannukset 
ja osuuden yleisistä tiloista. Vuokra maksetaan palveluntuottajalle ja huomioidaan 
asumistuella vähennettynä vähennyksenä asiakasmaksulaskelmassa 

 
Tukipalvelut 

- ei peritä erillisiä tukipalvelumaksuja 
 

4.2 Asiakasmaksun määrittäminen 
Huomioitavat tulot: 

- jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut ansio- ja pääomatulot ennakonpidätyksen ja 
ennakonkannon jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä sekä 
verosta vapaat tulot 

- jos maksu määräytyy asiakkaan ja tämän puolison yhteenlaskettujen kuukausitulojen 
perusteella, kuukausitulona otetaan lisäksi huomioon puolison vastaavat tulot 

- laskennallinen metsätulo (asiakasmaksulaki 10 i §) 
- vammaistuki (alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen) 
- jatkuvat tai vuosittain toistuvasti opintojen johdosta saadut apurahat tai tunnustuspalkinto 

otetaan tulona huomioon siltä osin kuin ovat veronalaista tuloa 
- opintoraha ja aikuiskoulutustuki 
- lasten kotihoidon tuki 
- eläkettä saavan hoitotuki (siihen sisältyvää veteraanilisää ei huomioida tulona) 

Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi 
kuluneiden 12 kk keskimääräinen kuukausitulo.   

Tulot, joita ei oteta huomioon  

- lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua  
- tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia (lukuun ottamatta 

vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea) Näitä tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja tuloja 
ovat esimerkiksi:  

- lapsilisä  
- kansaneläkelain mukainen lapsikorotus  
- asumistuki (tämä huomioidaan kuitenkin vuokran vähennyksenä perustuen 

asiakasmaksulakiin § 10 d)  
- sotilasavustus ja asevelvollisen päiväraha  
- toimeentulotuki  
- veteraanien etuuksia (ml. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä) 

Tuloista tehtävät vähennykset  
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- asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan 
johtuvat muut vastaavat kustannukset  

- elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa 
asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen asumispalvelun alkamista 

- avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu hyvitys  
- kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen 

on suoritettava rahana  
- edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään em. 

perusmaksun suuruisena)  
- Todelliset asumisen menot, tarkemmin kohdassa 3.3 Asuntovähennykset 

Lisäksi tuloista vähennetään pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa sekä pitkäaikaisessa 
perhehoidossa seuraavat Erityiset vähennykset: 

- kohtuulliset asumismenot vähennettynä asumistuella 
- sellaiset terveydenhuollon ammattihenkilön määräämät lääkkeet, ravintovalmisteet ja 

perusvoiteet, joihin on oikeus saada korvausta sairasvakuutuslain nojalla. 
Lääkekustannukset vähennetään selvityksen perusteella asiakkaan lääkekustannusten 
mukaan korkeintaan vuosiomavastuun suuruisena.  

- Muut valmisteet korvataan terveydenhuollon ammattihenkilön arvioinnin perustella, siltä 
osin kuin ovat asiakkaan terveydelle tarpeellisia. 
 

5 VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO 
Vammaispalvelulain mukaisista palveluista maksuttomia ovat: 

- vammaispalvelulain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut palvelut: kuntoutusohjaus ja 
- sopeutumisvalmennus sekä muut vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi 
- tarpeelliset palvelut 
- vammaispalvelulain 8 § 2 momentissa tarkoitettu päivätoiminta kuljetusta ja aterioita lukuun 
- ottamatta 
- vammaispalvelulain ja -asetuksen nojalla myönnetty henkilökohtainen apu ja 
- palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut. Henkilökohtaisesta avusta ja palveluasumisen 
- erityiskustannuksista voidaan kuitenkin periä maksu silloin, kun henkilö saa niihin 

korvausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista annetun lain (380/1987) nojalla, kuten tapaturma- tai liikennevakuutuslakiin 
perustuen. 

- vammaispalvelulain 11 §:n mukaiset tutkimukset (tutkimukset, joita tarvitaan sen 
- selvittämiseksi, onko henkilö oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin ja 
- tukitoimiin) 

Kehitysvammalain mukaisista palveluista maksuttomia ovat: 
- erityishuolto; hoiva ja huolenpito 
- kuljetus erityishuollon palveluihin 
- osittainen ylläpito alle 16-vuotiaalta ja oppivelvolliselta nuorelta sen lukuvuoden loppuun, 

jonka aikana hän täyttää 16 vuotta 
 

5.1 Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisen asumispalvelun maksut 
Mikäli palveluntuottaja ei peri ateriamaksua asiakkaalta suoraan,  
peritään aterioista      395,00 €/kk  
                                                                                                                       

- Ympärivuorokautinen asuminen (asuminen sisältää hoivan ja hoidon aikaiset ateriat, 
majoituksen ja muut kulut)  
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o 16 vuotta täyttäneet (ateriat ja asuminen)  23 €/vrk 
o alle 16-vuotiaat (ateriat ja asuminen)   17 €/vrk 
o osavuorokautinen hoito (enintään 10 h, esim. päivä-, ilta- tai yöhoito), 

   11,50 €/vrk 
 

- Kehitysvammaisen asiakkaan vastuulla ovat edellä mainituista rajoituksista huolimatta samat 
elämismenot kuin muillakin asiakkailla. Tämä tarkoittaa sitä, että asumispalvelua saavan 
kehitysvammaisen henkilön tulee maksaa vuokra, vesi- ja sähkömaksut sekä vuokraan liittyvä 
jyvitetty osuus yhteisistä tiloista ja kiinteistön hoitomenot. 

 

5.3 Kehitysvammalain mukainen laitoshoito ja perhehoito 
 

5.3.1 Tilapäinen ja lyhytaikainen laitoshoito 
Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskeskuksessa tai hoidettavana 
vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito), peritään lyhytaikaisen hoidon maksun sijasta 
enintään                   22,50 euroa/vuorokausi 
 
Päivä- ja yöhoidon maksua ei peritä psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä (mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen päiväkuntoutusyksikkö) annetusta hoidosta. 
 
Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli 
seitsemän. 
 
Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. 
 

5.3.2 Pitkäaikainen laitoshoito 
- Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään asiakkaan tulojen mukainen kuukausimaksu: maksu 

on enintään 85 % hoidossa olevan nettotuloista. Asiakkaalle jätetään käyttövaraa 15 % 
nettotuloista, kuitenkin vähintään 110 € kuukaudessa. Maksua määrättäessä huomioitavat 
tulot, menot ja vähennykset määräytyvät kappaleessa 5.2.2 selvitetyn mukaan 

5.3.3 Tilapäinen ja lyhytaikainen perhehoito 
Osavuorokautinen perhehoito    alle 6h  9,00 €/kerta 

6-12 h  12,10 €/kerta 
 

Lyhytaikainen perhehoito      35,00 €/hpv 
Asiakasmaksu peritään myös tulo- ja lähtöpäivältä. 

 

5.3.4 Pitkäaikainen perhehoito 
Kehitysvammalain mukaisen pitkäaikaisen perhehoidon ylläpitomaksun määräytymisperustetta ei 
ole säädetty asiakasmaksulaissa 1.7.2021 lukien. Asiakasmaksulain 4 §:n mukaan 
kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuotialle 
annettavaa osittaista ylläpitoa. 

Täydestä ylläpidosta peritään ylläpitomaksu, joka perustuu asiakkaan nettotuloihin. Ylläpitomaksu 
sisältää ateriat, asumisen ja perhehoitokodin yhteisissä tiloissa yhteiskäytössä olevat laitteet, 
välineet tms. 

Ylläpitomaksu on enintään 85 % hoidossa olevan nettotuloista. Asiakkaalle jätetään käyttövaraa 15 
% nettotuloista, kuitenkin vähintään 190 € kuukaudessa. 

Pitkäaikaisen perhehoidon maksua täydestä ylläpidosta määriteltäessä huomioidaan seuraavat 
nettotulot: 
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- jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut ansio- ja pääomatulot ennakonpidätyksen ja 
- ennakonkannon jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä sekä 
- verosta vapaat tulot 
- laskennallinen metsätulo (asiakasmaksulaki 10 i §) 
- vammaistuki (alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen) 
- jatkuvat tai vuosittain toistuvasti opintojen johdosta saadut apurahat tai tunnustuspalkinto 

otetaan tulona huomioon siltä osin kuin ovat veronalaista tuloa 
- opintoraha ja aikuiskoulutustuki 
- lasten kotihoidon tuki 
- eläkettä saavan hoitotuki (siihen sisältyvää veteraanilisää ei huomioida tulona) 

Jos asiakkaan tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kk 
keskimääräinen kuukausitulo. 

Tulona ei oteta huomioon 

- lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua 
- tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia (lukuun ottamatta 

vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea) 

Näitä tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja tuloja ovat esimerkiksi: 

- lapsilisä (Perhehoidossa olevan lapsilisä siirretään perhehoitajalle lapsesta aiheutuvien 
kustannusten korvaamiseen (lapsilisälaki 11 §) 

- kansaneläkelain mukainen lapsikorotus 
- toimeentulotuki 
- veteraanien etuuksia (ml. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä) 

Tuloista tehtävät vähennykset 

- edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään em. 
perusmaksun suuruisena) 

- 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 tai hänen 
edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon 
ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi. 

- asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan 
johtuvat muut vastaavat kustannukset 

- elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa 
asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen palvelun alkamista 

- avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu hyvitys 
- kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen 

on suoritettava rahana 
- todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen perhehoitoon siirtymistä (tarkemmin kohdassa 

3.3 Asuntovähennykset) 

5.4 Kuntoutushoito 
- Vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain (1326/2010) 29 §:n 1 momentin 7 kohdassa 
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tarkoitettuna laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten 
erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta peritään               16,90 euroa/hoitopäivä 

Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. 
 

Maksuja ei peritä Pieksämäen sosiaali- ja terveyskeskuksessa tai sen toimintayksikössä alle 18-
vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. 
 
Ikäraja koskee kaikkia kuntouttavassa laitoshoidossa hoidossa olevia alle 18-vuotiaita henkilöitä. 
 

6 LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO 
 

- lyhytaikainen laitoshoito   48,90 euroa/hoitopäivä 
- maksukaton täyttymisen jälkeen   22,50 euroa/hoitopäivä 
- psykiatrian toimintayksikkö   22,50 euroa/hoitopäivä  

Psykiatrian toimintayksikkönä pidetään yksikköä, jonka johdossa on psykiatri. 
Maksuja ei peritä terveyskeskuksessa taikka sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18- 
vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. 
 
Hoitopäivämaksu peritään hoitoon tulopäivältä, sitä seuraavilta hoitopäiviltä ja hoidosta 
lähtöpäivältä. 
 

7 OMAISHOITAJAN VAPAAT 
 

Niistä palveluista, joita kunta järjestää omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitetun 
omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, 
peritään hoidettavalta      11,40 euroa.  
 
Kultakin lisävuorokaudelta peritään     38,80 euroa. 

8 PÄIHDEHUOLTO 
Lyhytaikainen päihdekuntoutus laitoksessa    48,90€/vrk 
(kerryttää maksukattoa)  
Maksukaton ylittymisen jälkeen peritään     22,50 €/vrk 

 
Muuna kuin laitoshoitona annetussa päihdekuntoutuksessa sovelletaan asumispalvelun 
maksuja. 
 

9 LASTENSUOJELU 
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      1835,20 euroa kuukaudessa. 
 


