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1 YLEISIÄ PERIAATTEITA
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2019 alkaen ovat voimassa koko Siun Sotessa.
1.

2.

3.

Asiakkaan siirtyessä Siun soten yksiköstä toiseen (laitoshoito-asumisyksiköt
/asumisyksiköt-laitoshoito/laitoshoito-laitoshoito/asumisyksikkö-asumisyksikkö)
ei lähettävä yksikkö laskuta lähtöpäivää.
Jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan palveluasumiseen/laitoshoitoon, peritään
palveluasumisen/ laitoshoidon maksu tulopäivältä, mutta ei perhehoidon maksua ko.
päivältä. Jos asiakas siirtyy palveluasumisesta/laitoksesta perhehoitoon, peritään
palveluasumisen/ laitoshoidon maksu lähtöpäivältä, mutta ei perhehoidon maksua ko.
päivältä.
Asiakasmaksuasetuksen 8 §:n mukaan, jos potilas erikoissairaanhoidon poliklinikalla
suoritetun tutkimuksen jälkeen otetaan välittömästi sairaalaan hoidettavaksi, peritään
häneltä poliklinikkamaksun sijasta lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu.
Säännöstä sovelletaan koko Siun soten alueella potilaan siirtyessä avohoitoyksiköstä
välittömästi laitoshoitoyksikköön.

1.1 Kaikissa asiakasmaksupäätöksissä sovelletaan
Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992; jäljempänä asiakasmaksulaki)
ja asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992; jäljempänä
asiakasmaksuasetus)

1.2 Asiakasmaksun enimmäismäärä (asiakasmaksulaki 2 §)
Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien
kustannusten suuruinen.

1.3 Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen (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.
Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että:
1) muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1
momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai
2) maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat
huomioon ottaen.
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Muiden kuin sosiaalihuollon palveluista määrättyjen maksujen ja terveydenhuollon
maksukyvyn mukaan määrättyjen maksujen perimättä jättämisessä tai alentamisessa
sovelletaan kohtaa 1.
Tarkempi ohje asiakasmaksun alentamisen perusteista on luvussa 9.

1.4 Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen ja määrittäminen
Asiakkaan
maksukyvyn
mukaan
määräytyvät
maksut
(pitkäaikainen
laitoshoito/asumispalvelu/perhehoito ja säännöllinen kotihoito) määrätään toistaiseksi.
Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (ja niihin liittyvät tulotiedot) tarkistetaan joka
toinen vuosi ja silloin kun





palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on oleellisesti muuttunut
kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat
muuttuneet
maksu osoittautuu virheelliseksi tai
palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan.

Osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkistukset
tehdään voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun määrittämiseksi tulee asiakkaan tai hänen
edunvalvojansa/asioiden hoitajansa esittää tositteet tulo- ja verotustiedoista.

1.5 Maksukatto (asiakasmaksulaki 6 a §, asiakasmaksuasetus 26 a § ja KL yleiskirje 38/80/99)
Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty enimmäismäärä,
maksukatto.
Maksukatto on 683 € (vv. 2018–2019).
Seurantajakso on kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 683
€, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka
maksuttomia.
Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 22,50 € hoitopäivämaksu 18 vuotta
täyttäneiltä henkilöiltä (asiakasmaksuasetus 26 a §).
Alle 18-vuotiaan lapsen ja nuoren käyttämistä palveluista perityt maksukattoa kerryttävät
maksut otetaan huomioon yhdessä hänen toisen vanhempansa tai muun huoltajan maksujen
kanssa (laillinen huoltaja).
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Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.
M AKSUKATTOON LASKETAAN :
 terveyskeskusmaksut
 terveyskeskuksessa annettavan yksilökohtaisen fysioterapian maksut
 poliklinikkamaksut
 päiväkirurgisen hoidon maksut
 sarjahoitomaksut
 lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa
 yö- ja päivähoidon maksut (lyhytaikainen laitoshoito)
 kuntoutushoidon maksut
 em. ostopalveluista Siun soten perimät asiakasmaksut

M AKSUKATON ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT SEURAAVAT MAKSUT :
 kotona annettava palvelu: kotipalvelu ja lyhytaikainen kotisairaanhoito sekä
erikoissairaanhoidon järjestämä hoito potilaan kotona
 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
 vaikeavammaisen asumispalvelut
 vaikeavammaisen kuljetuspalvelut
 työterveyshuollon maksut
 perhehoito
 muulta kuin Suomessa asuvalta perityt todellisia hoitokustannuksia vastaavat maksut
 viivästyskorko
 perintäkulut

V APAAKORTTI
Maksukaton täyttymisen jälkeen myönnetään vapaakortti. Vapaakortin myöntää se
terveydenhuollon laitos, jossa maksukatto on täyttynyt. Vapaakortti on maksukaton
täyttymisestä lähtien voimassa kalenterivuoden loppuun saakka.
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1.6 Sotainvalidit (sotilasvammalaki 404/1948 § 6, 6 a, 6b)
Sotilasvammalaissa tarkoitetulta ennen vuotta 1991 asevelvollisena tai YK:n
rauhanturvaajana vahingoittuneelta tai sairastuneelta, jonka työkyvyttömyysaste on
vähintään 20 prosenttia
ja
vuosien 1939–1945 sotien johdosta vahingoittuneelta tai sairastuneelta, jonka
työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia
ei peritä asiakasmaksua:










kotihoidosta ja kotipalveluista ja niihin liittyvistä kotihoidon tuki- ja ateriapalveluista
asumispalvelujen hoiva- ja ateriamaksua
omaishoidon tukeen kuuluvista palveluista
päivätoiminnasta (johon voi kuulua esim. erilaista viriketoimintaa, kuljetukset
päiväkeskukseen ja takaisin)
liikkumista tukevista palveluista, jotka on myönnetty sosiaalihuoltolain 23 §:n nojalla
seuraavista avosairaanhoitopalveluista: koti- ja kotisairaalahoito, päivä- tai
yösairaanhoito
lääkinnällinen kuntoutus ja siihen liittyvät Siun soten invalidille hankkimat
apuvälineet
pitkäaikaisesta laitoshoidosta
kuntouttavasta lyhytaikaisesta laitoshoidosta (jonka tarkoituksena on lääkinnällisen
kuntoutuksen antaminen)

Siun sote perii korvaukset Valtiokonttorilta.
Valtiokonttori korvaa kustannukset edellä mainittujen henkilöiden laitoshoidosta ja
kuntouttavasta lyhytaikaisesta laitoshoidosta, vaikka laitoshoidon tarve johtuisi muusta kuin
sotilasvammalain perusteella korvatusta vammasta tai sairaudesta.
Perustelut: Päivitys asiakasmaksuihin sotilasvammalain muutoksen vuoksi.
Hallintojohtaja 8.2.2019 § 1
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1.7 Poissaolot (asiakasmaksuasetus 32 §)
Asiakkaalta peritään asumispalvelujen ja säännöllisen kotihoidon maksu läsnäolopäiviltä.
Mahdolliselta
sairaalassaoloajalta
ei
maksua
peritä
(mukaan
lukien
palvelukodista/säännöllisen kotihoidon piiristä lähtöpäivä).
Kotona annettavissa palveluissa, pitkäaikaisessa asumispalvelussa / laitoshoidossa /
perhehoidossa (pois lukien lastensuojelulain perusteella järjestetty perhehoito) asiakasmaksu
peritään käyttäjästä johtuvan tilapäisen keskeytyksen ajalta. Jos palvelu keskeytyy yli viideksi
päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä osalta. Jos palvelu keskeytyy
kuntayhtymästä johtuen lyhyemmäksi ajaksi, tai käyttäjä on laitoshoidossa, ei maksua peritä
myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelu on keskeytyksissä koko kuukauden, ei
maksua peritä lainkaan. Maksua ei peritä ennalta sovitun keskeytyksen ajalta (esim. lomat
palveluasumisesta).

2 AVOPALVELUJEN MAKSUT
2.1 Terveydenhuollon maksut avohoidossa

2.1.1 Avosairaanhoidon lääkäripalvelut (asiakasmaksuasetus 7 §, kerryttää maksukattoa)

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu 20,60 €/käynti:



Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä Siun soten alueen
terveyskeskuksissa kalenterivuoden aikana.
veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton
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lääkärin tekemä työttömän terveystarkastus: ensimmäinen lääkärikäynti, kun
terveydenhoitaja/sairaanhoitaja ohjaa asiakkaan lääkärin vastaanotolle maksuton
(työttömän terveystarkastus sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan tekemänä on
maksuton)
alle 18-vuotiaan tuen tarpeen selvittämiseksi tehtävistä Lapset puheeksi –keskusteluista
ja –neuvonpidoista ei peritä asiakasmaksua
Terveyskeskuksen lääkärikäynnin maksua 20,60 €/käynti ei peritä, kun lääkäri lähettää
potilaan erikoissairaanhoidon päivystykseen terveyskeskuksen käynniltä saman päivän
aikana ja saman tulosyyn vuoksi. Maksuttomuus edellyttää lääkärin päivystyslähetettä
(jos päivystyslähetettä ei tehdä: peritään terveysaseman lääkärikäynnin maksu).

Etäpalvelu (videovälitteisesti internetyhteyden kautta) on verrattavissa perinteiseen
vastaanottokäyntiin, josta peritään käyntimaksu 20,60 €.
Terveyskeskuksen päivystyksessä arkisin klo 20-08 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja
pyhäpäivinä päivystyskäyntimaksu 28,30 €/käynti:



Maksu peritään 18-vuotta täyttäneiltä
Päivystyskäyntimaksu peritään arkisin klo 20-08
sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä terveyskeskuksissa, joissa
päivystystä edellä mainittuina aikoina järjestetään

Päivystyskäyntimaksu 28,30 €/käynti peritään myös henkilöltä, joka on jo
maksanut kolme 20,60 €:n suuruista lääkäripalvelumaksua.

2.1.2 Muiden kuin valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvien rokotteiden antaminen
(ei kerrytä maksukattoa)
Maksua ei peritä rokottamisesta ja rokotteista (rokoteaineista), mikäli
rokottaminen perustuu kansalliseen rokotusohjelmaan tai kyse on lääkärin
määräykseen perustuvasta perussairauden vuoksi tarpeellisesta rokottamisesta
(ts. kun rokottaminen kuuluu potilaan sairauden hoitoon).
Mikäli rokottamisen tarve johtuu vapaa-ajan matkailusta, maksua ei peritä
rokottamisesta (toimenpiteestä ja rokottamista varten varatusta käynnistä),
mutta potilaan tulee itse hankkia rokoteaine apteekista. Tällaisia vapaa-ajan
matkailuun liittyviä potilaan itsensä hankittavia rokoteaineita ovat esimerkiksi
keltakuumerokote, rokote Japanin aivotulehdusta vastaan, matkaa varten
tarvittava lavantautirokote.
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2.1.3 Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (asiakasmaksuasetus 9 §, ei kerrytä
maksukattoa)
2.1.3.1 Perusmaksut





perusmaksu/suuhygienisti 10,20 €/käynti
perusmaksu/hammaslääkäri 13,10 €/käynti
perusmaksu/erikoishammaslääkäri 19,20 €/käynti
alle 18-vuotiaille suun ja hampaiden tutkimus ja hoito maksuton

2.1.3.2 Maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesta ja sairauksien hoidosta toimenpiteeltä
vaativuusluokan mukaan
Vaativuusluokka: 0-2

8,40 €

Vaativuusluokka: 3-4

18,90 €

Vaativuusluokka: 5-7

37,50 €

Vaativuusluokka: 8-10

54,90 €

Vaativuusluokka: 11-

77,00 €

2.1.3.3 Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimus ja hoito (asiakasmaksuasetus 9 a §)
Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimus ja hoito 41,20 €/käynti


odottavan äidin sylkitutkimus maksuton

2.1.3.4 Kuvantamistutkimukset
Hammaskuva
Panoraamaröntgen
Ehkäisevä hoito: SC-ryhmän suun
terveyden edistämisen toimenpiteet

8,40 €
18,90 €
8,40 €

2.1.3.5 Proteettiset toimenpiteet
Proteesin pohjaus

54,90 €

Proteesin korjaus

37,50 €

Akryyliosa- ja kokoproteesi

183,50 €

Kruunut ja sillat hampaalta

183,50 €
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Rankaproteesi

222,70 €

Maksua ei saa periä hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan
liittyvästä kliinisestä työstä henkilöiltä, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus,
rintamatunnus, veteraanitunnuksen omaavilta henkilöltä tai jolla on eräisiin Suomen sotiin
liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä
tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin
osallistumisesta.

2.1.4 Terveysaseman hoitajan hoitovastaanotot (asiakasmaksuasetus 7 §, kerryttää
maksukattoa)
Terveysaseman vastaanoton hoitajan käyntimaksu 11,40 € / käynti, peritään enintään
kolmelta käyntikerralta vuodessa.
Maksu peritään myös diabeteksen hoitoon liittyvistä hoitajakäynneistä, ikäneuvolan
hoitajakäynneistä ja yli 18-vuotiailta opiskelijoilta sairaanhoidollisista käynneistä hoitajan
hoitovastaanotoilla.
Hoitajavastaanoton käyntimaksua ei peritä:








2.2.

veteraanitunnuksen omaavilta
alle 18-vuotiailta
niiltä yli 18-vuotiailta, joilta käynti johtaa välittömästi hoitovastaanoton jälkeen lääkärin
käyntiin tai lääkäri ohjaa välittömästi samana päivänä tapahtuvalle hoitajan vastaanotolle
(tällöin maksu peritään lääkärin vastaanotolla käynnistä)
kun samalla käynnillä annetaan kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluva rokote tai kun
rokotteen antaminen kuuluu potilaan perussairauden hoitoon
työttömältä työnhakijalta, mikä asiakkaan tulee todistuksella näyttää toteen
hoitovastaanoton käynnin yhteydessä
mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottokäynneiltä
alle 18-vuotiaan tuen tarpeen selvittämiseksi tehtävistä Lapset puheeksi –keskusteluista
ja –neuvonpidoista ei peritä asiakasmaksua

Lääkinnällinen kuntoutus (terveydenhoitolaki 29 §)
Terveydenhuoltolain 29 §:ssä tarkoitettuun lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluva
neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä
sopeutumisvalmennus- ja kuntoutusohjaus ovat maksuttomia (asiakasmaksulaki 5 § 6kohta).
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2.2.1. Yksilökohtainen fysio- tai toimintaterapia (asiakasmaksuasetus 7 §, kerryttää
maksukattoa)
11,40 € /hoitokerta



apuvälinearviokäynnit maksuttomia
alle 18-vuotiaille maksuton

2.2.2 Fysioterapian ohjattu ryhmäkuntoutus (ei kerrytä maksukattoa)
5,00 €/kerta

2.2.3 Sarjassa annettava hoito terveyskeskuksessa (asiakasmaksuasetus 11 §, kerryttää
maksukattoa)

11,40 €/hoitokerta



maksu peritään enintään 45 hoitokerralta/vuosi, jonka jälkeen maksuton
alle 18-vuotiaille maksuton

Terveyskeskuksessa sarjahoitomaksu peritään:



jatkuvasta dialyysihoidosta
lääkinnällisestä kuntoutuksesta

Monialainen kotikuntoutus 8,00 €/vuorokausi (kerryttää maksukattoa). Maksu on 8 €
vuorokaudessa riippumatta siitä, kuinka monta kertaa kotona käydään kuntouttamassa tai
kuinka pitkä aika tai mikä ammattiryhmä kuntoutusta antaa. Maksu 8,00 €/vuorokausi
peritään myös etäyhteydenotosta.


alle 18-vuotiaille maksuton

2.2.4 Fysio- tai toimintaterapeutin kotikäynti (kerryttää maksukattoa)
11,40 €/käynti





kotiutumiseen liittyen 1-3 kotikäyntiä maksuttomia
säännöllisen kotihoidon asiakkaalle maksuttomia
apuvälinearviokäynnit maksuttomia
alle 18-vuotiaille maksuttomia
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2.2.5 päiväkuntoutus (ei kerrytä maksukattoa)


Päiväkuntoutus 1 (kuntoutus, lounas, kahvi, edestakainen kuljetus)

20,00 € / kerta



Päiväkuntoutus 2 (kuntoutus, lounas, kahvi, ei sisällä kuljetusta)

15,60 € / kerta



Päiväkuntoutus 3 (kuntoutus, lounas, kahvi, yhdensuuntainen kuljetus)

17,60 € / kerta



Ohjattu päiväkuntoutusryhmä (ei aterioita eikä kuljetusta)

5,00 € / hlö/ kerta



37,40 € /jakso



Fysioterapeuttien ohjaamat voima- ja tasapainoryhmät (VoiTas)
VoiTas-ryhmä (ohjattu kuntosalijakso n. 10 vk, sisältää alku- ja
loppututkimukset)
Puolipäiväkuntoutus (sisältää aterian, ei sisällä kuljetusta)



Puolipäiväkuntoutus (sisältää aterian ja kuljetuksen)

15,00 € / kerta

10,00 € / kerta

2.3 Erikoissairaanhoidon maksut

2.3.1 Sairaalan poliklinikkamaksu (asiakasmaksuasetus 8 §, kerryttää maksukattoa)
Kaikkien ammattiryhmien erikoissairaanhoidon vastaanotot ja tutkimuskäynnit ovat
maksullisia, ellei asiakasmaksulaki tai -asetus määrää toisin.
Poliklinikkamaksu 41,20 €/käynti
Poliklinikkamaksua ei peritä, jos potilas otetaan sairaalan vuodeosastolle hoidettavaksi
poliklinikkakäynnin tai ensiavun päivystyskäynnin seurauksena eli potilas siirtyy poliklinikalta
suoritetun tutkimuksen jälkeen välittömästi vuodeosastolle. Tällöin potilaalta peritään
poliklinikkamaksun sijasta lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu.
Potilaan käydessä useammilla poliklinikoilla saman päivän aikana, olipa kyseessä samasta tai
eri terveysongelman hoidosta, sama tai eri erikoisala, peritään vain yksi
poliklinikkamaksu/päivä.
Poliklinikkamaksua ei peritä psykiatrisen avohoidon poliklinikkakäynneistä
poliklinikkakäynti on ilmainen potilaalle seuraavilla erikoisaloilla:






eli

lastenpsykiatria
nuorisopsykiatria
yleissairaalapsykiatria
riippuvuuspoliklinikka
aikuispsykiatria
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muu poliklinikkakäynti, mikäli kyseessä on Lapset puheeksi –keskustelu tai
Lapset puheeksi –neuvonpito

Poliklinikkakäynti veteraanitunnuksen omaaville on maksuton.
Poliklinikkakäynnin asiakasmaksuun sisältyvät kaikki julkisen terveydenhuollon määräämät
käyntiin liittyvät röntgen- ja laboratoriotutkimukset (myös ennen käyntiä ja käynnin jälkeen).

2.3.2 Yhteispäivystyksen käynnit (kerryttää maksukattoa)
Poliklinikkamaksu 41,20 €/käynti peritään yli 18 –vuotiailta.
Alle 18 –vuotiaiden käynnit ja sosiaalipäivystyksen käynnit ovat maksuttomia ympäri
vuorokauden.
S UUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYS ( ASIAKASMAKSUASETUS 9 A §, 8 § JA 8 A §)
Terveyskeskuksessa annetusta suun ja leukojen erikoissairaanhoidosta peritään 41,20 €
käynniltä tai 135,10 €, mikäli tutkimuksen ja hoidon perusteena on
a) hampaiston, leukojen ja kasvojen kehityshäiriö,
b) vaikea, toimintaa haittaava laaja-alainen synnynnäinen hampaistopuutos tai kehityshäiriö,
c) pään ja leukojen alueen kiputila,
d) kaulan ja pään alueen säteilytys tai sytostaattihoito taikka
e) muun kuin hammassairauden takia välttämätön suun hoito.

2.3.3 Päiväkirurginen/lyhytjälkihoitoinen (herko) käynti (asiakasmaksuasetus 8 a §,
kerryttää maksukattoa)
Poliklinikkamaksu on päiväkirurgisessa käynnissä 135,10 €
Päiväkirurginen asiakasmaksu voidaan periä asiakkaalta aina, kun leikkaustoimenpide on
ennalta suunniteltu toteutettavaksi päiväkirurgisena (tulo- ja lähtöpäivä samat, potilas saa
yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä).
Jos potilas päiväkirurgisen tai lyhytjälkihoitoisen kirurgian toimenpiteen jälkeen otetaan
hoidettavaksi sairaalan vuodeosastolle, peritään leikkaustoimenpidepäivältä päiväkirurgian
maksu ja seuraavilta hoitopäiviltä vuodeosastohoidon maksu. Mikäli terveyskeskuksen
vuodeosastopotilas käy päiväkirurgisessa toimenpiteessä, (ennalta suunniteltu) on käynti
potilaalle maksuton.
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Päiväkirurgisen poliklinikkamaksu peritään myös sotiemme veteraaneilta.

2.3.4 Sarjassa annettava hoito erikoissairaanhoidossa (asiakasmaksuasetus 11 §, kerryttää
maksukattoa)
Sarjahoito erikoissairaanhoidossa 11,40 €/hoitokerta
Sarjahoidon määrää lääkäri, joka vastaa hoidosta.
Erikoissairaanhoidossa sarjahoitomaksu peritään:









jatkuvasta dialyysihoidosta
lääkinnällisestä kuntoutuksesta
hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta ja
muusta vastaavasta hoidosta
Hoito toteutetaan samankaltaisena tai lähes samankaltaisena vähintään 3 kertaa, joka
muodostaa sarjan ja hoitojen väliin jäävä aika ei ylitä kahta viikkoa tai jos hoidollisista
syistä hoito toistetaan harvemmin kuin kerran kahdessa viikossa.
alle 18-vuotiaille maksuton
maksu enintään 45 hoitokerralta/vuosi

2.4 Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset (asiakasmaksuasetus 8 b §, ei kerrytä
maksukattoa)
Terveyskeskuksen tai erikoissairaanhoidon lähetteellä tehdyt laboratorio- ja
kuvantamistutkimukset ovat maksuttomia lukuun ottamatta suunterveydenhuollon
kuvantamistutkimuksia, joista peritään kappaleen 2.1.3.4 mukainen maksu.
Yksityislääkärin tai yksityisen terveydenhuoltoyksikön lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja
kuvantamistutkimuksista, jotka eivät ole osa muuta laskutettavaa hoitokäyntiä, peritään
enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava maksu erillisen hinnaston
mukaan.

2.5 Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä hoito
(asiakasmaksuasetus 22 §)
Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä kunnallinen hoito ja hoitoon liittyvät kuljetukset ovat
maksuttomia. Hoito järjestetään sairaalassa tai sairaalan kirjoista poistamatta kotihoidossa.
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2.6

Maksu lääkärintodistuksesta/lausunnosta (asiakasmaksulaki
asiakasmaksuasetus 23 §, ei kerrytä maksukattoa)

5

§

d-kohta,

2.6.1 Maksulliset todistukset

seuraavista hoitoon liittymättömistä lääkärin ja hammaslääkärin todistuksista ja lausunnoista
peritään 50,80 €
























C-todistus hoitotuen/vammaistuen hakemista varten
T-todistus (todistus terveydentilasta)
B-todistus etuuden hakemista varten (esim. eläkkeet)
Muut lausunnot etuuden hakemista varten
Erikoissairaanhoidon antama B-todistus erityiskorvattavia lääkkeitä varten (huom.
kansanterveystyössä/terveyskeskuksessa maksuton, STM kuntainfo 4/2016)
E-lausunto
Todistus muuhun kuin lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten
Todistus vapaaehtoista asevelvollisuutta varten
Uusintatarkastuslausunto palveluskelpoisuudesta, mikäli puolustusvoimat ei ole
määrännyt asiakasta palveluskelpoisuustutkimukseen.
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 jne.)
Todistus veripalvelua varten
Todistus kertausharjoituksesta vapauttamiseksi
HIV-todistus viisumia varten
Keltakuume- ja muu rokotustodistus
Maksu peritään kaikilta keltakuume-rokotuksen saavilta riippumatta siitä,
joudutaanko tekemään uusi rokotuskortti vai tehdäänkö merkintä jo olevaan
rokotuskorttiin, peritään myös alle 18-vuotiaalta
Muut asiakkaan itsensä pyytämät todistukset ja lausunnot terveydentilasta

Valmiiksi laadituista todistuksista peritään maksu asiakkaalta, vaikka hän myöhemmin sen
peruisi.
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2.6.2 Ajokorttilaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava
lääkärintodistus
Ajokorttitodistus
käyntimaksu.

61,00

€/todistus.

Todistusmaksun

lisäksi

peritään

käynnistä

2.6.3 Maksuttomat todistukset
Seuraavat hoitoon liittyvät todistukset ja lausunnot ovat maksuttomia:





















Kansanterveystyössä/terveyskeskuksessa hoitoon liittyvät todistukset ja lausunnot,
esim. B-lausunto/todistus erityiskorvattavia lääkkeitä varten (STM kuntainfo 4/2016)
Potilaan välittömään hoitoon liittyvä B-todistus (kuntoutus, SV-päiväraha)
A-todistus (esim. todistus työnantajalta haettavaa sairauslomaa varten, todistus
työnantajaa varten lapsen sairaudesta tilapäistä hoitovapaata varten)
Nuorison terveystodistus (joka on koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon käyntien
yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuva terveystodistus)
Todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten
Lähete sairaalaan
Joukkorokotustodistus
Neuvola- ja kouluterveydenhuollon todistukset (esim. jälkitarkastustodistus
äitiyspäivärahaa varten)
Todistus potilaan kuljetuksesta = matkatodistus
Kutsuntatarkastustodistus = lääkärinlausunto puolustusvoimia varten
Uusintatarkastuslausunto palveluskelpoisuudesta, mikäli puolustusvoimat on
määrännyt/lähettänyt asiakkaan palveluskelpoisuustutkimukseen.
Kuolintodistus
Matkatodistus/koulukyytilausunto sairauden perusteella
Todistus koululiikuntaa/kouluruokailua varten
Todistus isyysveritutkimuksen suorittamisesta
Lääkärinlausunto holhousasioissa
Todistus veteraanien kuntoutushakemusta varten
Todistus toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten
Todistus sairaanhoidon vuoksi tarpeellisen lääkinnällisen toimenpiteen suorittamista
varten (esim. raskauden keskeyttäminen ja steriloiminen)
Todistus työttömän terveystarkastuksesta ( = ELY:lle/työvoimaviranomaiselle
viranomaisen pyynnöstä annettava todistus)
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2.7 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (asiakasmaksuasetus
25 §, ei kerrytä maksukattoa)
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 15 vuotta täyttäneiltä 50,80 €





terveyskeskuslääkärin käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta
suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta
erikoissairaanhoidon avohoidon (myös päiväkirurgian) käyttämättä jätetystä
vastaanottoajasta
kalliin kuvantamistutkimuksen käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta

Maksua ei peritä psykiatrian vastaanottojen eikä mielenterveyskeskuksen käyttämättä
jätetyistä ajanvarauksista.
Maksua ei myöskään peritä silloin, kun peruuttamatta jättämiselle on hyväksyttävä syy.

2.8 Muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu (asiakasmaksuasetus 24 §, ei kerrytä
maksukattoa)
Muulta kuin Suomessa asuvalta peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien
kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta
muuta johdu.

2 . 9 Röntgen- ja isotooppikuvien siirto CD:lle
CD- tai DVD-levyllä luovutettavista kuvantamisen tutkimuksista peritään 20 euroa.
Mikäli potilas/asiakas tilaa sekä röntgen- että isotooppikuvia, joiden toimittamiseen
tarvitaan kaksi eri cd-levyä, peritään molemmista 20 euroa/cd-levy. Hintoihin lisätään
arvonlisävero 24 %.

2.10 Sairaankuljetus (asiakasmaksuasetus 10 §, ei kerrytä maksukattoa)
Potilas/kuntoutuja maksaa sairaankuljetusajoneuvolla (ambulanssilla) yhteen suuntaan
tehdystä matkasta 25,00 €.
Tämä maksu peritään myös silloin, kun annetun ensihoidon ansiosta potilaan tila on
korjaantunut siinä määrin, että kuljetusta hoitopaikkaan ei ole tarvinnut suorittaa.
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Maksua ei peritä lääkärin määräämästä sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuvasta
kuljetuksesta terveyskeskuksen tai sairaalan sairaansijalta toiseen hoitolaitokseen tai
kotihoitoon.

2.11 Kelan matkakorvaukset (ei ole Siun soten asiakasmaksu)
Kela korvaa asiakkaiden matkat pääsääntöisesti halvimman käytettävissä olevan
matkustustavan mukaan, ottaen huomioon potilaan tai kuntoutujan terveydentila.
Jos terveydenhuollossa katsotaan, että asiakas ei voi sairauden tai sen hetkisen
terveydentilansa vuoksi käyttää yleisiä kulkuneuvoja voidaan matkasta aiheutuneet
kustannukset korvata erityisajoneuvon (esimerkiksi taksi tai oma auto) kustannusten
mukaisesti. Korvausta maksetaan matkasta lähimpään hoitopaikkaan sen mukaan, mitä
matka olisi tullut maksamaan edullisimmalla käytettävissä olevalla matkustustavalla.
Jos asiakas on käyttänyt taksia ja matka on tilattu tilausvälityskeskuksesta, asiakkaan
omavastuu yhdensuuntaiselta matkalta on enintään 25,00 euroa.
Lisätietoja Kela.fi
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3 KOTONA ANNETTAVA PALVELU
Asiakasmaksuasetus 3 § ja 8 § (ei kerrytä maksukattoa)

3.1 Tilapäinen kotihoito
Tilapäinen kotihoito, kotisairaanhoito tai kotisairaalahoito







Lääkärin/hammaslääkärin kotikäynti:
Muun henkilön suorittama kotikäynti:
Erikoissairaanhoitona järjestetty kotisairaalahoito:
Tilapäinen kotipalvelukäynti yli 4 tuntia:
Tilapäinen kotihoito, arviointijakso:
Tilapäinen tehostettu kotihoito

18,90 €/käynti
12,00 €/käynti
30 €/hoitopäivä
21,00 €/käynti
12,00 € /hoitopäivä
12,00€/hoitajan kotikäynti
Mikäli hoitajan kotikäyntejä on kolme tai enemmän päivässä, peritään asiakasmaksua
enintään 30 euroa/hoitopäivä.

Säännölliset kotihoitopalvelut, katso kappale 3.3.

3.2 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu (asiakasmaksuasetus 3 §)

Lapsiperheiden tilapäistä kotipalvelua myönnetään perheen tarpeen mukaan. Tilapäisen
kotipalvelun kestosta ja toteutuksesta sovitaan hakijan kanssa huomioiden asiakkaan
tarpeet ja työntekijöiden työtilanne.
Lapsiperheiden tilapäisestä kotipalvelusta peritään asiakasmaksuna 4 € / tunti.
Tämä maksu peritään kaikilta asiakasryhmiltä, joille lapsiperheiden tilapäistä kotipalvelua
järjestetään (poikkeus: maksua ei peritä tämän mukaan, mikäli palvelu on myönnetty
kehitysvammaisten erityishuoltolain nojalla).
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3.3 Säännöllinen kotihoito/kotipalvelu/kotisairaanhoito
(asiakasmaksuasetus 3 §, 27 -31 §)
Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen
(607/1983) 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä
palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan
määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu.
Palvelun määrään luetaan mukaan teknologian avulla toteutetut palvelut.
Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa palvelu- ja
hoitosuunnitelma (sosiaalihuoltolain 39 §:n mukainen suunnitelma).
Maksu määräytyy seuraavan taulukon perusteella bruttotuloista määriteltynä
prosenttiosuutena. Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä
kotitalouden tulorajan ylittävistä kuukausituloista.
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Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukko 1.1.2018 alkaen
Asiakkaan kuukausimaksu on enintään alla olevassa taulukossa olevan maksuprosentin osoittama määrä
tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista.
Hlömäärä

Hlömäärä

Hlömäärä

Hlömäärä

Hlömäärä

Hlömäärä

1

2

3

4

5

6

576 €

1063 €

1667 €

2062 €

2496 €

2866 €

Kotihoitopalvelu/kk

%-osuus

%-osuus

%-osuus

%-osuus

%-osuus

%-osuus

1 - <2 h

9

7

6

5

4

3

2 - <5 h

13

11

8

7

6

5

5 - <8 h

16

14

9

8

7

6

8 - <12 h

19

16

11

9

8

7

12 - <16 h

23

18

13

10

9

8

16 - <22 h

26

19

15

11

10

9

22 - <30 h

29

20

16

12

11

10

30 - <40 h

33

21

17

14

12

10

40 - <50 h

35

22

18

15

13

11

50 - <70 h

35

22

18

15

13

11

70 h --

35

22

18

15

13

11

Bruttotuloista
vähennettävä
(tuloraja)

osuus

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350,00 eurolla ja
maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Mikäli asiakkaan tulot muuttuvat oleellisesti maksua tarkistetaan. Asiakasmaksut
tarkistetaan kuitenkin vähintään joka toinen vuosi (samanaikaisesti lakisääteisten
indeksitarkistusten kanssa).
Kotona annettavan palvelun maksua ei peritä keskeytyksen ajalta (ks. kohta 1.7 Poissaolot
ja siinä olevat poikkeukset)
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Asiakasmaksua määrättäessä tulona huomioidaan seuraavat asiakkaan säännölliset
veronalaiset ja verosta vapaat tulot (asiakasmaksuasetus 27 §, 28 a §):
Palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa
olosuhteissa elävän henkilön





veronalaiset ansio- ja pääomatulot (jos tulo on yli 1,00 €/kk)
verosta vapaat tulot (esim. hoitotuki sisältäen veteraanilisän, ylimääräinen
rintamalisä, elatusapu ja -tuki)
metsätulo (asiakasmaksuasetus 28 a §)
jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi
kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo

Tulot, joita ei oteta huomioon (asiakasmaksuasetus 29 §):








lapsilisä ja lapsen hoitotuki
kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
asumistuki
vammaistuki
rintamalisä
opintoraha/aikuisopintoraha
eikä muita asiakasmaksuasetuksen 29 §:ssä mainittuja tukia ja avustuksia

3.4. Tukipalvelut
Tukipalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai – asetuksessa,
joten kuntayhtymä voi periä niistä päättämänsä maksun.

3.4.1 Ateriapalvelu

1) K OTIIN KULJETETUT ATERIAT
Kotiin kuljetetusta ateriasta asiakkaalta peritään 7,70 €/ateria (kuljetus sisältyy maksuun).
Velliateria 1,30 €/ateria (toimitetaan kotiin kuljetetun aterian mukana tai asiakas noutaa
keittiöltä/tarjoilupisteestä)
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2)

P ALVELUKESKUSATERIAT
PALVELUUN / PÄÄTÖKSEEN )

( HINNAT

kaikki päivän ateriat /pv

PERUSTUVAT

ASIAKKAALLE

MYÖNNETTYYN

15,50 €



lounas + jälkiruoka

6,20 €



kevyt ateria, päivällinen

4,80 €



välipala (kahvi ja kahvileipä)

2,10 €



aamupala/iltapala /kpl

2,70 €

3.4.2 Turvapalvelut

Turva-auttajapalvelu turvapuhelimen ja paikantavan turvarannekkeen käyttäjille
1) Turvapalvelumaksu 22,60 €/kk/asiakas
Sisältää laitteiden käyttöönottoasennuksen ja käytön opastuksen,
vastaanottopalvelun ja auttamispalvelun ympäri vuorokauden.

hälytysten

Jos tukipalveluin tuetussa asumisyksikössä, ryhmäkodissa tai muussa vastaavassa
asumispalvelussa on kiinteä turvapuhelinjärjestelmä, asiakasta veloitetaan 22,60 €/kk.
2) Turvapalvelumaksun lisäksi Siun soten sopimustoimittaja laskuttaa laitteet asiakkaalta
oman hinnastonsa mukaan.
3) Mikäli asiakkaalla on 1.1.2019 jälkeen käytössä laitteita, jotka hän on saanut kunnalta
ennen Siun sotea, laitteista veloitetaan ennen 1.1.2017 voimassa ollut asiakasmaksu.
4) Turvapuhelimen lisälaite (esim. ovihälytin, hellahälytin, ovivalvonta, lisäranneke) 8,00
€/kpl/kk.

SEURAAVIA MAKSUJA SOVELLETAAN, KUN ASIAKAS SAA KÄYTTÖÖNSÄ UUDEN SOPIMUSTOIMITTAJAN
LAITTEET 1.1.2019 JÄLKEEN (YHTYMÄHALLITUS 20.12.2018 § 204):
Turvapuhelinratkaisu 1, peruspaketti 36,30 €/kk
Turvapalveluhälytysten vastaanotto, auttamistoiminta, turvapuhelin laite, hälytyspainike,
asennus, laitteiden huolto ja liittymä.
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Turvapuhelinratkaisu 2

48,20 €/kk

Turvapalveluhälytysten vastaanotto, auttamistoiminta, turvapuhelin laite, hälytyspainike,
asennus ja laitteiden huolto sekä liittymä ja älykäs poistumistunniste yhteen oveen.
Lisähintaan
- Lisäoveen älykäspoistumistunniste

11,90 €/ovi/kk

- Välioviadapteri

0,90 €/ovi/kk

Turvapuhelinratkaisu 3

52,10 €/kk

Turvapalveluhälytysten vastaanotto, auttamistoiminta, turvapuhelin laite, hälytyspainike,
asennus, laitteiden huolto, liittymä ja paikantava turvakello poistumisvalvonnalla
(sisältää smooth mHealth ohjelmiston).

Turvapuhelinratkaisu 4

55,15 €/kk

Turvapalveluhälytysten vastaanotto, auttamistoiminta, turvapuhelin laite, hälytyspainike,
asennus, laitteiden huolto, liittymä ja laajennettu aktiivisuuden seuranta sekä
vuodeanturi.

Yllä olevien turvapalvelulaiteratkaisujen lisäksi turvapalvelukokonaisuus voidaan
räätälöidä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Yksilölliset laiteratkaisut koostuvat
hinnaston mukaisista laitemaksuista sekä turvahälytysvastaanottomaksusta 23,10 €/kk.
Aktiivisuuden seuranta on mahdollista ottaa käyttöön kaikissa ratkaisuvaihtoehdoissa.
Osa lisälaitteista voi vaatia sähköasentajan ammattitaitoa, jonka asiakas maksaa itse.
Auttamistoiminta järjestetään Siun soten toimesta turvapuhelinratkaisuissa 1–4.
Yksilöllisissä räätälöidyissä ratkaisuissa auttamistoiminnasta sovitaan erikseen.
Turvapuhelinlaitteet ryhmäkodeissa
Siun sote on varustanut ryhmäkodit turvalaitteilla (peruspaketti). Mikäli asiakas tarvitsee
turvalaitteet käyttöönsä, hän maksaa ryhmäkodissa valvontamaksua 23,10 €/kk.
Henkilökohtaisesta turvapuhelinvarustelusta asiakas maksaa laitehinnaston mukaisen
maksun.

www.siunsote.fi

28(50)

3.4.3 Seurantasoittopalvelu

Säännöllisen kotihoidon asiakkailta ei peritä seurantasoittopalvelusta erillistä maksua,
vaan soittoaika huomioidaan säännöllisen kotihoidon palvelun määrässä ja
kuukausimaksussa. Muilta asiakkailta palvelusta peritään 22,60 €/kk (yli 10 soittoa/kk) tai
10 €/kk (1 - 10 soittoa/kk).

3.4.4 Kotihoidon etäyhteydenotto (videokuvallinen etäyhteys)
Asiakkaan ja hänen omaisensa välinen ja/tai asiakkaan ja työntekijän välinen yhteydenotto
suojatun, videokuvallisen internetyhteyden välityksellä.
Säännöllisen kotihoidon asiakkailta ei peritä suunnitelmaan perustuvasta
etäyhteydenotosta ja laitteista erillistä maksua, mutta asiakas/omainen maksaa
videokuvallisen yhteyden liittymän kuukausimaksut itse. Yhteydenottoon kuluva aika
huomioidaan säännöllisen kotihoidon palvelun määrässä ja kuukausimaksussa.
Muilta kuin säännöllisen kotihoidon asiakkailta peritään:






Palvelun hinta 22,60 €/kk/asiakas, sisältää palvelun lisenssin (käyttömaksun),
helppokäyttöisen tietokoneen/tablet-laitteen ja siihen suojatun videokuvallisen
yhteyden.
Mikäli asiakkaalla on omat palvelun käyttöönottoon soveltuvat laitteet, palvelun
käyttömaksu on 10 €/kk/asiakas.
Palveluun voidaan liittää suojattu omaisyhteys, jonka avulla omainen voi omia laitteita
käyttämällä olla yhteydessä asiakkaaseen, hinta on 9 €/kk/yhteys.
Lisäksi asiakas/omainen maksaa videokuvallisen yhteyden liittymän kuukausimaksut.

3.4.5 Kauppapalvelu
Säännöllisen kotihoidon asiakkailta ei peritä suunnitelmaan perustuvasta
kauppapalvelusta erillistä maksua, vaan käytetty aika huomioidaan säännöllisen
kotihoidon
palvelun
määrässä
ja
kuukausimaksussa.
Muilta asiakkailta maksu on 9,60 €/kerta.
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3.4.6 Lääkkeiden kuljettaminen apteekista
Säännöllisen kotihoidon asiakkaalla lääkkeiden haku-/kuljetusaika huomioidaan
säännöllisen kotihoidon palvelun määrässä ja kuukausimaksussa. Palveluasumisessa
palvelu sisältyy hoitomaksuun.
Muilta kuin säännöllisen kotihoidon tai palveluasumisen asiakkailta peritään 5,30 €/kerta.

3.4.7 Lääkeautomaatti
Evondos-lääkeautomaattilaitemaksua ei peritä säännöllisen kotihoidon asiakkailta.
Lääkkeiden laittoon ja lääkeautomaatin hälytyskäynteihin käytetty aika huomioidaan
säännöllisen kotihoidon palvelun määrässä ja kuukausimaksussa.
Muille kuin säännöllisen kotihoidon asiakkaille Evondos-lääkeautomaattilaitemaksu on
20,00 €/kk (laitemaksu sisältää opastuksen laitteen käyttöön).

3.4.8 Saattajapalvelu
Maksu on 17,70 €/tunti.

3.4.9 Pyykkipalvelu
Ryhmäkotien pyykkihuolto 15,30 €/kk.
Kotona asuvan pyykkihuolto 6,60 €/kerta, mikäli palvelua on alueella saatavissa.
Pyykkikoneen käyttömaksu 1,60 €/kone, mikäli asiakas käyttää tilojen yhteistä
pyykkikonetta itse.

3.4.10 Kylvetyspalvelu
Säännöllisen kotihoidon asiakkailta ei peritä erillistä maksua kylvetyspalvelusta, mutta
kylvetykseen käytetty aika huomioidaan säännöllisen kotihoidon palvelun määrässä ja
kuukausimaksussa.
Muilta kylvetyspalvelusta peritään 10,30 €/kerta (ei sisällä kuljetusta).
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3.5 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoiminta
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien työ- ja päivätoiminnassa asiakasmaksuna peritään
ateriamaksu toteutuman mukaan


6,20 €/ateria (= lounas + jälkiruoka)

3.6 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin annetut psykososiaaliset tukikäynnit
(asiakasmaksulaki 5 §, terveydenhuoltolaki 27 §)

Kun asiakas ei asu tuetun asumisen yksikössä tai muussa asumispalvelussa, ja hänen
kotiinsa järjestetään ohjausta, neuvontaa ja psykososiaalisia tukikäyntejä, ovat tukikäynnit
asiakkaalle maksuttomia. Tätä sovelletaan, kun palvelu myönnetty terveydenhuoltolain 27
§:ään perustuen.

3.7 Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu
Peritään enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua
vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. Käytännössä
matkahuollon linja-autotaksa/maksu.

4 ASUMISPALVELUT,
SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET
Ei kerrytä maksukattoa
Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen asiakasmaksujen määräytymisperusteita ei
ole säädetty asiakasmaksulaissa tai –asetuksessa. Siun sotessa sovelletaan maksujen
määräytymisessä säännöllisen kotihoidon maksuperusteita, joista on säädetty
asiakasmaksuasetuksessa (3 § tulorajan osalta ja 27 – 31 §).
Asiakasmaksuasetuksen 19 §:ssä säädetään, että sosiaalihuoltolain mukaisesta
pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään maksu asiakasmaksulain 7 c §:ssä säädetysti.
Omaishoitajan vapaapäivien aikaisesta hoidosta peritään maksu asiakasmaksulain 6 b
§:ssä säädetysti (poikkeus maksusta ks. kappale 5.3.4).
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4.1 Lyhytaikainen perhehoito
Lyhytaikainen perhehoito

32,40 €/vrk

Sisältää hoivan, ateriat ja asumiskulut
Osavuorokautinen perhehoito

16,40 €/päivä tai yö

Sisältää hoivan ja hoidon aikaiset ateriat

4.2 Omaishoitajan vapaan aikainen hoito (asiakasmaksulaki 6 b §)
Maksu on 11,40 €/vrk omaishoitajalaissa (973/2005) määritellyiltä vapaapäiviltä
(poikkeus maksusta ks. kappale 5.3.4).

4.3 Sosiaalihuoltolain 27 b §:n nojalla järjestettävän vapaan aikainen hoito (asiakasmaksulaki
6 c §)
Maksu on 11,40 €/vrk.

4.4 Tilapäinen palveluasuminen
Tilapäinen palveluasuminen

32,40 €/vrk

Sisältää hoivan, ateriat ja asumiskulut
Osavuorokautinen palveluasuminen (päivä tai yö)

16,40 €/päivä tai yö

Sisältää hoivan ja hoidon aikaiset ateriat
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4.5 Perhehoito (ikäihmiset, mielenterveyskuntoutujat, sosiaalihuoltolain mukaiset)
Pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään asiakasmaksuna enintään 85 % hoidossa olevan
nettokuukausituloista (asiakasmaksulaki 7 c § ja 14 §, asiakasmaksuasetus 19 § ja 33 §).
Asiakkaalle tulee jäädä käyttöön lakisääteinen vähimmäiskäyttövara 108,00 €/kk.
Kelan hoitotukea ei lasketa tuloksi maksua määrättäessä, vaan se jätetään asiakkaan
käyttöön mm. lääke- ja muihin terveydenhoitomenoihin.
Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavista tekijöistä, maksun määräämisen
perusteena olevista tuloista ja tuloista tehtävistä vähennyksistä on säädetty
asiakasmaksulaissa (10, 10 b ja 10 c §).
Perhehoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita sosiaalihuollon avohoidon
palvelumaksuja, kuten kotihoidon tai päivätoiminnan maksua.

4.6 Ryhmäkodit
Palvelu muodostuu hoivasta ja hoidosta sekä erikseen hankittavista tukipalveluista.
Asiakkaan maksettavat maksut koostuvat kotipalvelun maksusta ja tukipalvelujen
maksuista (jotka kappaleessa 3) sekä ryhmäkotien ylläpitomaksusta.
Asiakas maksaa vuokran erikseen vuokrasopimuksen perusteella ja lisäksi voi ostaa
ateriapalvelut.

4.6.1 Tilapäishoito pienryhmäkodissa ja ryhmäkodissa
Tilapäishoito ryhmäkodissa ja pienryhmäkodissa

32,40 €/vrk

Sisältää hoivan, ateriat ja asumiskulut
Osavuorokautinen tilapäishoito ryhmäkodissa ja pienryhmäkodissa
Sisältää hoivan ja hoidon aikaiset ateriat

16,40 €/päivä
tai yö
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4.6.2 Ryhmäkotien ylläpitomaksu
1) Ryhmäkotien ylläpitomaksu 30,00 €/asukas/kk
Sisältyy kodin yhteiset varusteet, kodin puhdistusaineet, wc-paperit,
käsipyyhkeet ja turvalaitteet (ryhmäkodin yhteisessä käytössä oleva
turvapuhelin+turvaranneke)
2) Ryhmäkotien ylläpitomaksu 59,00 €/asukas/kk
Sisältyy kodin yhteiset varusteet, kodin puhdistusaineet, yhteisten tilojen siivous,
asuntojen viikkosiivous, wc-paperit, käsipyyhkeet ja turvalaitteet (ryhmäkodin
yhteisessä käytössä oleva turvapuhelin+turvaranneke)
3) Ryhmäkotien ylläpitomaksu 75,00 €/asukas/kk
Sisältyy sähkö, kodin yhteiset varusteet, kodin puhdistusaineet, yhteisten tilojen
siivous, asuntojen viikkosiivous, wc-paperit, käsipyyhkeet ja turvalaitteet
(ryhmäkodin yhteisessä käytössä oleva turvapuhelin+turvaranneke)
4) Ryhmäkotien ylläpitomaksu 120,00 €/kk/asukas (Senioripiha)
Sisältyy kodin yhteiset varusteet, kodin puhdistusaineet, yhteisten tilojen siivous,
asuntojen viikkosiivous, wc-paperit, käsipyyhkeet ja turvalaitteet (ryhmäkodin
yhteisessä käytössä oleva turvapuhelin+turvaranneke)

4.6.3 Ryhmäkotien ateriamaksu
kaikki päivän ateriat /pv

15,50 €



lounas + jälkiruoka

6,20 €



kevyt ateria, päivällinen

4,80 €



välipala (kahvi ja kahvileipä)

2,10 €



aamupala/iltapala /kpl

2,70 €

4.7 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tukiasuminen, palveluasuminen ja tehostettu
palveluasuminen (sosiaalihuoltolaki 21 §)
Asumispalvelun piirissä oleva asiakas tekee vuokrasopimuksen palveluntuottajan kanssa
ja maksaa tälle sopimuksen mukaisen vuokran.
Hoivamaksu ja käytön mukainen ateriamaksu peritään kaikilta yli 18-vuotiailta
mielenterveys- ja päihdekuntoutujilta kappaleessa 4.8 selvitysti.
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4.8 Tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen (sosiaalihuoltolaki
21 §, sosiaalihuoltoasetus 10 § )
Asumispalvelujen asiakasmaksujen määräytymisperusteita ei ole säädetty
asiakasmaksulaissa tai –asetuksessa. Siun sotessa sovelletaan maksujen
määräytymisessä säännöllisen kotihoidon maksuperusteita, joista on säädetty
asiakasmaksuasetuksessa (3 § tulorajan osalta ja 27 – 31 §).
Hoivamaksu ja käytön mukainen ateriamaksu määräytyy tämän kohdan mukaan, kun
palvelu järjestetään sosiaalihuoltolain nojalla.
Asiakas maksaa erikseen hoivapalvelusta ja asunnon vuokran. Lisäksi asiakas maksaa
tarpeen mukaisista tukipalveluista (esim. ateriapalvelut).
Asiakas on vuokrasopimussuhteessa palveluntuottajaan, jolle maksaa vuokran.
Hoivapalvelu muodostaa kokonaispaketin, johon kuuluu hoiva ja hoito sekä kodinhoito ja
huolenpito.
Ateriamaksu tuetussa asumisessa, palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa
on enintään 15,50 €/vrk:
kaikki päivän ateriat /pv

15,50 €



lounas + jälkiruoka

6,20 €



kevyt ateria, päivällinen

4,80 €



välipala (kahvi ja kahvileipä)

2,10 €



aamupala/iltapala /kpl

2,70 €

Jos toimintayksikön ateriapalvelumaksu on määritelty em. pienemmäksi, peritään
asiakkaalta ateriamaksu todellisen tuotantokustannuksen mukaisesti (koskee
ostopalveluissa olevia asiakkaita, joiden osalta Siun sote perii maksun aterioista).
Tuetusta asumisesta, palveluasumisesta ja tehostetusta palveluasumisesta peritään
hoivamaksua asiakasmaksuasetuksen 3 §:n tulorajan 576 euron (1.1.2018 alkaen)
ylittävistä bruttokuukausituloista.
Em. erotuksesta peritään hoivamaksuna:
Tuettu asuminen asumispalveluyksikössä

22 %

Palveluasuminen (2-vuorohoiva, ei ympärivuorokautinen)

35 %

Tehostettu palveluasuminen (ympärivuorokautinen)

40 %

www.siunsote.fi

35(50)

Asiakasmaksua määrättäessä tulona huomioidaan seuraavat asiakkaan säännölliset
veronalaiset ja verosta vapaat tulot (asiakasmaksuasetus 27 §, 28 a §):
 eläkkeet
 hoitotuki (sisältää mahdollisen veteraanilisän)
 ylimääräinen rintamalisä
 muu jatkuva henkilökohtainen tulo
 metsätulo: laskennallinen tulo (keskimääräinen vuotuinen verohallinnon vahvistama
tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla, tästä vähennetään 10 % ja
metsätalouden korot)
 pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko- (myös määräaikaistalletusten
korot), osinko- ja vuokratulot (kulut vähennettyinä), mikäli bruttotulo ylittää 1,00
€/kk.
 tulona ei huomioida kertaluonteisia myyntituloja tai luovutusvoittoja (esim. osake-,
kiinteistö- tai metsän myynti)
Asiakasmaksua määrättäessä tuloina ei oteta huomioon (asiakasmaksuasetus 29 §)
 lapsilisää ja lapsen hoitotukea
 asumistukea
 vammaistukea
 tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja tai
haittarahaa
 rintamalisää
 elatusapua tai elatustukea, jota maksetaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan
puolison alaikäiselle lapselle
 eläkkeisiin ja niihin verrattaviin tuloihin sisältyviä huollettavista aiheutuvia korotuksia
(esim. lapsikorotus)
 opintorahaa/aikuisopintorahaa
 muita asiakasmaksuasetuksen 29 §:ssä tarkoitettuja tukia ja avustuksia
Tuetusta asumisesta, palveluasumisesta ja tehostetusta palveluasumisesta ja niihin
liittyvistä tukipalveluista asiakasmaksuja määrättäessä jätetään asiakkaan omaan
käyttöön vähimmäiskäyttövaraksi 150 €/kk nettotuloista. Vähimmäiskäyttövaraa
laskettaessa vähennyksenä nettotuloista huomioidaan palveluasunnon vuokra ja
ateriamaksut sekä mahdolliset harkinnanvaraiset vähennykset. Vähimmäiskäyttövaraa
laskettaessa nettotuloina huomioidaan asumistuki ja rintamalisä.
Käyttövaralla on tarkoitus kattaa esimerkiksi asukkaan vähäiset terveydenhuoltomenot
(lääkärin ja fysioterapeutin palvelut, sairaalamaksut ja lääkkeet), hygieniamenot, parturikampaamokulut, jalkahoidot, matkakulut, puhelinkulut, harraste- sekä muut vastaavat
menot.
Edellytetään, että asiakkaalle kuuluvat Kelan etuudet (hoitotuki ja asumistuki) on haettu.
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5 VAMMAISPALVELUJEN JA
KEHITYSVAMMAHUOLLON MAKSUT
Asiakasmaksulaki 4 §, 14 §, asiakasmaksuasetus 33 §, L vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987, L kehitysvammaisten
erityishuollosta 591/1977
MAKSUTTOMAT VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMAHUOLTOLAIN MUKAISET
PALVELUT
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
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5.1 Päivä- ja työtoiminta (ei kerrytä maksukattoa)

5.1.1 Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta
Kuljetus päivätoimintaan: Peritään enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen
liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu
(asiakasmaksuasetus 6 §). Käytännössä matkahuollon linja-autotaksa/maksu.
Vammaispalvelulain mukaisessa työ- ja päivätoiminnassa asiakasmaksuna peritään
ateriamaksu toteutuman mukaan:


lounas (sis. jälkiruoan)

4,80 €



päivällinen

4,80 €



välipala (kahvi ja kahvileipä)

1,40 €



aamupala

1,40 €

5.1.2 Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta, kesäkerhot, leirit ja kurssit, 16 vuotta
täyttäneet
Erityishuoltolain mukaiseen päiväaikaiseen toimintaan liittyvät kuljetukset ovat
maksuttomia.
Erityishuoltolain mukaisessa työ- ja päivätoiminnassa (myös kesäkerhot ja leirit)
asiakasmaksuna peritään ateriamaksu toteutuman mukaan:
kaikki päivän ateriat /pv

9,15 €



lounas + jälkiruoka

4,80 €



kevyt ateria, päivällinen

4,80 €



välipala (kahvi ja kahvileipä)

1,40 €



aamupala/iltapala /kpl

1,40 €

Leirin majoitusmaksu (ei sisällä aterioita)

15,00 €/yö
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5.1.3 Kehitysvammaisten kurssit: omaisilta perittävät maksut
Hoitotyöhön osallistuvien omaisten ostamat ateriat laskutetaan henkilökunta-aterioiden
hinnan mukaisesti, perustuen kulloinkin voimassa olevaan ravintopalvelujen hinnastoon.
Välipalan ja aamu-/iltapalan osalta omainen maksaa saman hinnan kuin asiakas (ks.
hinnat kpl 5.1.2), mikäli niitä ei ole henkilökunnalle tarjolla/henkilökuntahinnalla
saatavissa.
Omaisen majoitusmaksu 20,00 €/yö, mikäli omaiselle on järjestetty oma huone.
Mikäli omainen majoittuu asiakkaan kanssa samassa huoneessa, omaiselta ei peritä
majoitusmaksua.

5.2 Asumispalvelut, vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset (ei kerrytä
maksukattoa)

5.2.1 Vammaispalvelulain mukaisen asumispalvelun maksut
5.2.1.1 Vammaispalvelulain mukaisen pitkäaikaisen asumispalvelun maksut

Asiakas maksaa itse vuokran, ateriat ja muut jokapäiväiseen elämään liittyvät
kustannukset sekä ylläpitomaksun.
Asiakkaan omaan käyttöön jätetään käyttövaraa vähintään 150,00 €/kk nettotuloista.

Vammaispalvelulain mukaisen pitkäaikaisen asumispalvelun ylläpitomaksu enintään:




Palveluasuminen, jossa ei yövalvontaa
32,60 €/kk
Ympärivuorokautinen asumispalvelu
54,60 €/kk
Jos asiakas on poissa palveluasumisesta yhtäjaksoisesti 5 päivää kuukaudesta, hänen
ylläpitomaksuaan alennetaan siten, että ylläpitomaksu muutetaan päivähinnaksi
jakamalla kuukausihinta ao. kuukauden kalenteripäivillä ja kerrotaan läsnäolopäivillä.

Ylläpitomaksuun sisältyy:





yhteisissä tiloissa yhteiskäytössä olevat tietokoneet, televisio, sanomalehti yms.
yhteiset harrastus- ja viriketarvikkeet
yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut (sisustustarvikkeet)
siivousvälineet ja puhdistusaineet
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vaatehuolto (pyykkikone) ja pesuaineet
kodin pientarvikkeet (WC-tarvikkeet, energiasäästölamput, biopussit ym.)
kun asiakas solmii huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopimuksen ja maksaa sen
mukaisen vuokran, vuokra ei sisälly ylläpitomaksuun; kun huoneenvuokralain
mukaista vuokrasopimusta ei ole, majoitus sisältyy ylläpitomaksuun

5.2.1.2 Vammaispalvelulain mukaisen lyhytaikaisen asumispalvelun maksut




ylläpitomaksu (kun on oma huone)
16,30 €/vrk
ylläpitomaksu (ei omaa huonetta)
8,20 €/vrk
lisäksi asiakas maksaa ylläpitomaksun aterioista käytön mukaan kappaleen 5.2.1.3
hinnaston mukaisesti

5.2.1.3 Vammaispalvelulain mukaisen asumispalvelun ateriamaksut

Ylläpitomaksu (aterioista) vammaispalvelulain mukaan järjestetyssä
asumispalvelussa, kun asiakas ei vammaispalvelujen palvelusuunnitelman mukaan
osallistu ruoan valmistamiseen
kaikki päivän ateriat /pv

9,15 €



lounas + jälkiruoka

3,80 €



kevyt ateria, päivällinen

3,80 €



välipala (kahvi ja kahvileipä)

1,30 €



aamupala/iltapala /kpl

1,30 €

Ylläpitomaksu (aterioista) vammaispalvelulain mukaan järjestetyssä
asumispalvelussa, kun asiakas vammaispalvelujen palvelusuunnitelman mukaan
osallistuu ruoan valmistamiseen *
kaikki päivän ateriat /pv

3,90 €



lounas + jälkiruoka

1,50 €



kevyt ateria, päivällinen

1,50 €



välipala (kahvi ja kahvileipä)

0,50 €



aamupala/iltapala /kpl

0,50 €

*Hintoihin sisältyy vain raaka-aineiden hinta (huomioitu KHO:N päätös
22.12.2014/3986, 186:2014)
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Jos toimintayksikön ateriapalvelumaksu on määritelty pienemmäksi, peritään asiakkaalta
ateriamaksu toimintayksikön määrittämän ateriakustannuksen mukaisesti (tulee
kyseeseen, kun asiakas on ostopalveluna järjestetyssä asumispalvelussa).

5.2.2 Kehitysvammalain mukaisen asumispalvelun maksut
5.2.2.1 Kehitysvammalain perusteella järjestetty pitkäaikainen asumispalvelu
Asiakas maksaa vuokran suoraan vuokranantajalle, vuokraan sisältyy kiinteistön
huoltomenot ja asukkaiden käytössä olevien yhteisten tilojen jyvitetty osuus. Lisäksi
asiakas maksaa esim. sähkö- ja vesimaksut.
Asiakkaan omaan käyttöön jätetään käyttövaraa vähintään 150,00 €/kk nettotuloista.
Kehitysvammalain mukaisesta asumisesta peritään ylläpitomaksua (maksua ei peritä
henkilökunnan antamasta hoivasta ja huolenpidosta). Ylläpidolla tarkoitetaan
tavanomaisia vastaavia menoja eli sellaisia menoja, joista henkilölle aiheutuisi
kustannuksia joka tapauksessa.
Ylläpitomaksut:


Kun asiakkaalla on huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus (pitkäaikainen)
Palveluasuminen, jossa ei yövalvontaa
32,60 €/kk (enintään)
Ympärivuorokautinen palveluasuminen
54,60 €/kk (enintään)

Ylläpitomaksuun sisältyy:








yhteisissä tiloissa yhteiskäytössä olevat tietokoneet, televisio, sanomalehti yms.
yhteiset harrastus- ja viriketarvikkeet
yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut (sisustustarvikkeet)
siivousvälineet ja puhdistusaineet
vaatehuolto (pyykkikone) ja pesuaineet
kodin pientarvikkeet (WC-tarvikkeet, energiasäästölamput, biopussit ym.)
kun asiakas solmii huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopimuksen ja maksaa sen
mukaisen vuokran, vuokra ei sisälly ylläpitomaksuun; kun huoneenvuokralain
mukaista vuokrasopimusta ei ole, majoitus sisältyy ylläpitomaksuun

5.2.2.2 Kehitysvammalain perusteella järjestetty lyhytaikainen asumispalvelu


Lyhytaikainen asuminen ja asumisen arviointijaksot (joiden kesto yhtäjaksoisesti
enintään 1 kk):
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ylläpitomaksu, oma huone
16,30 €/vrk,
jonka lisäksi peritään aterioista ylläpitomaksu käytön mukaan


Ylläpito päivähoidosta asumisyksikössä (noin 8 h): 8,20 €/päivä (sisältää ateriat).



Mikäli päivähoito (n. 8 h) korvaa työ- ja päivätoimintaa, peritään vain työ- ja
päivätoiminnan ateriamaksut käytön mukaan (ks. kpl 5.1.2).

Em. ylläpitomaksuun sisältyy:
 yhteisissä tiloissa yhteiskäytössä olevat tietokoneet, televisio, sanomalehti yms.
 yhteiset harrastus- ja viriketarvikkeet
 yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut (sisustustarvikkeet)
 siivousvälineet ja puhdistusaineet
 vaatehuolto (pyykkikone) ja pesuaineet
 kodin pientarvikkeet (WC-tarvikkeet, energiasäästölamput, biopussit ym.)
 kun asiakas solmii huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopimuksen ja maksaa sen
mukaisen vuokran, vuokra ei sisälly ylläpitomaksuun
Kun asiakkaalla ei ole huoneenvuokralain mukaista vuokrasopimusta ja kun
asumisen/asumisen arviointijakson arvioidaan palvelusuunnitelmassa kestävän yli
kuukauden ajan, vuokraa ja muita asumiskuluja korvaavana ylläpitomaksuna peritään
huoneen vuokraa ja muita asumiskuluja (sähkö, vesi, tv) vastaava summa erillisen
tuotantokustannushinnaston mukaisesti. Tällöin muuta ylläpitomaksua asumisesta ei
peritä. Lisäksi peritään aterioista ylläpitomaksu käytön mukaan.

5.2.2.3 Kehitysvammalain mukaisen asumispalvelun ateriamaksut

Ylläpitomaksu (aterioista) vammaispalvelulain ja kehitysvammahuoltolain mukaan
järjestetyssä asumispalvelussa, kun asiakas ei erityishuolto-ohjelman tai
vammaispalvelujen palvelusuunnitelman mukaan osallistu ruoan valmistamiseen
kaikki päivän ateriat /pv

9,15 €



lounas + jälkiruoka

3,80 €



kevyt ateria, päivällinen

3,80 €



välipala (kahvi ja kahvileipä)

1,30 €



aamupala/iltapala /kpl

1,30 €
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Ylläpitomaksu (aterioista) vammaispalvelulain ja kehitysvammahuoltolain mukaan
järjestetyssä asumispalvelussa, kun asiakas erityishuolto-ohjelman tai
vammaispalvelujen palvelusuunnitelman mukaan osallistuu ruoan valmistamiseen*
kaikki päivän ateriat /pv

3,90 €



lounas + jälkiruoka

1,50 €



kevyt ateria, päivällinen

1,50 €



välipala (kahvi ja kahvileipä)

0,50 €



aamupala/iltapala /kpl

0,50 €

*Hintoihin sisältyy vain raaka-aineiden hinta (huomioitu KHO:N päätös 22.12.2014/3986,
186:2014)

Jos toimintayksikön ateriapalvelumaksu on määritelty pienemmäksi, peritään asiakkaalta
ateriamaksu toimintayksikön määrittämän ateriakustannuksen mukaisesti (tulee
kyseeseen, kun asiakas on ostopalveluna järjestetyssä asumispalvelussa).

5.3 Kehitysvammalain mukainen laitoshoito ja perhehoito (asiakasmaksulaki 7 c §, 14 §,
asiakasmaksuasetus 33 §)

5.3.1 Pitkäaikainen laitoshoito ja pitkäaikainen perhehoito
Pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja perhehoidosta peritään asiakkaan tulojen mukainen
kuukausimaksu: maksu on enintään 85 % hoidossa olevan asiakasmaksulaissa
tarkoitetuista nettotuloista. Asiakkaalle jätetään käyttövaraa 15 % nettotuloista, kuitenkin
vähintään 108,00 € kuukaudessa. Maksu pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja perhehoidosta
peritään asiakasmaksulain 7 c §:ssä säädetysti (ks. tarkemmin maksun määräytymisestä
Siun sote asiakasmaksut kohta 6.4).
Perhehoidossa olevan lapsilisä siirretään
kustannusten korvaamiseen (lapsilisälaki 11 §)

perhehoitajalle

lapsesta

aiheutuvien
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5.3.2 Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu (asiakasmaksuasetus 12 §, kerryttää maksukattoa)
Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu 48,90 €/hoitopäivä sisältää ateriat, majoituksen ja muut
kulut hoidon ajalta. Asiakasmaksu peritään myös tulo- ja lähtöpäivältä. Katso tarkemmin
kappale 6.1

5.3.3 Lyhytaikainen perhehoito / viikonloppuhoito



Lyhytaikainen perhehoito/viikonloppuhoito 32,40 €/vrk
Sisältää ateriat, asumiskulut ja ylläpidon



Osavuorokautinen perhehoito
Sisältää ateriat ja ylläpidon

16,40 €/päivä
tai yö



Asiakkaan kotona annettu lyhytaikainen
perhehoito

Maksuton

5.3.4 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.

5.4 Kuntoutushoidon maksut (asiakasmaksuasetus 14 §, kerryttää maksukattoa)

Vammaiselle henkilölle terveydenhoitolain (1326/2010) 29 §:n 1 mom 7. kohdassa
tarkoitettuna laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten
erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta peritään 16,90 € hoitopäivältä.
Em. maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen
toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
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6 LAITOSHOIDON MAKSUT
6.1 Lyhytaikainen laitoshoito (asiakasmaksuasetus 12 §, kerryttää maksukattoa)
Hoitopäivämaksu psykiatrian toimintayksikössä 22,50 €/hoitopäivä
Hoitopäivämaksu muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa 48,90 €/hoitopäivä
Maksuja ei peritä terveyskeskuksessa taikka sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Maksuja
ei peritä mielenterveyslain (1116/1990) 9 §:n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos
tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun perusteella määrätä mielenterveyslain 8 §:ssä
tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon.
Hoitopäivämaksu peritään vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy
välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei peri maksua siltä päivältä, jona asiakas
siirtyy. Jos asiakas siirtyy Siun soten sisällä laitoshoidosta välittömästi
asumispalveluyksikköön, ei lähettävä yksikkö peri maksua lähtöpäivältä.
Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu on 22,50
€/hoitopäivä.

6.2 Päivä- ja yöhoidon maksu (asiakasmaksuasetus 13 §, kerryttää maksukattoa)
Terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä, sosiaalihuollon laitoksessa tai
muussa toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito)
olevalta peritään 22,50 €/vrk.
Päivä- ja yöhoidon maksua ei peritä psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annetusta
hoidosta, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) tarkoittamasta
erityishuollosta, polikliinisesta päihdehuollosta eikä vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
suojatyöstä.
Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen
toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
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6.3 Kuntoutushoidon maksut (asiakasmaksuasetus 14 §, kerryttää maksukattoa)
Kuntoutushoidon maksut 16,90 € /hoitopäivä
ks. tarkemmin kohta 5.4

6.4 Pitkäaikainen laitoshoito (asiakasmaksulaki 7 b §, 7 c §, 10 b §; ei kerrytä maksukattoa)
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan ympärivuorokautisen laitoshoidon
(terveyskeskuksen vuodeosastot, sairaalat, vanhainkodit, mielenterveys- ja
päihdekuntoutujien laitoshoito ja kehitysvammalaitokset) alkamisesta lukien



henkilö, jonka hoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta ja
henkilö, jonka ympärivuorokautinen laitoshoito on jatkunut 3 kuukautta, jos hänen
toimintakykynsä on katsottava heikentyneen siten, että häntä on hoidettava
edelleen laitoksessa

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi ei katsota:
1) henkilöä, joka saa lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetun asetuksen (1015/1991) 3 §:n
2 mom. 6 kohdassa tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 §:n 3 kohdassa
tarkoitettua kuntoutusta laitoksessa; eikä
2) lasta tai nuorta, joka on sijoitettu laitoshoitoon lastensuojelulain nojalla.
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu
seuraavasti:
1) Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausitulosta. Pitkäaikaista
laitoshoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jätetään kuukausittaisista nettotuloista
vähintään 108,00 euroa.
2) Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista
elänyt yhteistaloudessa avio- tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen
kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy
puolisojen yhteen laskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin pitkäaikaisessa
laitoshoidossa olevalta peritään asiakasmaksua enintään 42,5 % edellä mainituin
perustein yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Tällöinkin laitoshoidossa olevan
henkilökohtaiseen käyttöön jätetään vähintään 108,00 euroa kuukaudessa.
3) Jos molemmat puolisot ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa, kummankin puolison maksu
määräytyy kohdan 1 mukaisesti.
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Maksua ei peritä pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka
sen toimintayksikössä olevalta alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on
kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
Vähimmäiskäyttövaran euromäärä tarkistetaan joka toinen vuosi työeläkeindeksin
muutoksen mukaisesti.
Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon
palvelua käyttäneiden henkilöiden tulot siten kuin asiakasmaksulaissa tai – asetuksessa
tarkemmin säädetään.
Asiakasmaksua määrättäessä nettotuloina otetaan huomioon:













palkkatulot
eläkkeet ja jatkuvat etuudet
hoitotuki (sisältää mahdollisen veteraanilisän)
vammaistuki
ylimääräinen rintamalisä
elinkorot
rahasyytinki
muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot
pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko- (myös määräaikaistilien korot),
osinko ja vuokratulot (kulut vähennettyinä), mikäli nettotulo ylittää 1,00 €/kk.
maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä
verovelvollisen osuus yhtymän tulosta (viimeksi toimitetussa verotuksessa
vahvistettu)
metsätulo, laskennallinen (asiakasmaksulaki 10 b § ja 10 a § 2 mom.,
asiakasmaksuasetus 28 a §)

Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneen
vuoden keskimääräinen kuukausitulo.
Asiakasmaksua määrättäessä tuloina ei oteta huomioon (asiakasmaksulaki 10 b §):








lapsilisää ja lapsen hoitotukea
asumistukea
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja tai
haittarahaa
rintamalisää
elatusapua tai elatustukea, jota maksetaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan
puolison alaikäiselle lapselle
eläkkeisiin ja niihin verrattaviin tuloihin sisältyviä huollettavista aiheutuvia
korotuksia
muita asiakasmaksulain 10 a § 3 mom. ja 10 b §:ssä tarkoitettuja tukia ja avustuksia
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Tuloista tehtävät lain mukaiset vähennykset (asiakasmaksulaki 10 c §):




suoritettavaksi vahvistetut elatusavut (ei koske puolisoa)
tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset
kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana
maksettava etuus, joka on hänen suoritettavanaan.

6.5 Vuodeosastolla yöpyvä omainen
Vuodeosastolla yöpyvältä omaiselta peritään 20 € / vuorokausi ilman aterioita. Omaisen
yöpyminen ei ole kaikilla vuodeosastoilla mahdollista.
Lastenosastolla yöpyvältä omaiselta peritään vain ateriamaksut. Rintaruokinnassa olevan
lapsipotilaan äiti ei maksa aterioista. Muilta omaisilta peritään ateriamaksu voimassa
olevan henkilökuntahinnan mukaisesti.

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

7.1 Vanhemmilta perittävät maksut
Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle
annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta 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.).
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Lapsen vanhemmilta perittävä maksu jaetaan heidän keskensä maksukyvyn mukaan
(asiakasmaksuasetus 20 § 1 mom.).
Vanhemmalta perittävän maksun suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon vanhemman
ikä, työkyky ja mahdollisuus osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä
sekä vanhemman lakiin perustuva muu elatusvastuu; sekä lapsen kyky ja mahdollisuudet
itse vastata elatuksestaan sekä seikat, joiden johdosta vanhemmille ei aiheudu lapsen
elatuksesta kustannuksia tai ne ovat vähäiset. (L lapsen elatuksesta 2 §)

7.2. Lapselta tai nuorelta perittävä maksu
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
asumispalvelusta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi (asiakasmaksulaki 7 § 2 mom.).
Lastensuojelulain nojalla annetusta perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista
aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi katsottu maksu
myös muista lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 §:n mukaisista tuloista, korvauksista
tai saamisista.
Asiakasmaksulain 14 §:n mukaiset lapsen/nuoren tulot, korvaukset tai saamiset ovat:






eläkkeet
elinkorot
elatusavut
avustukset
muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset

Lapsen /nuoren tuloista perittävän maksun määrä ei saa ylittää palvelun tuottamisesta
aiheutuvia kustannuksia ja se voi olla enintään 1835,20 euroa/kk. (asiakasmaksuasetus 20
§ 2 mom.)
Lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 §:n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamista
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.
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8 MUUT MAKSUT
Ei kerrytä maksukattoa

8.1 Turva-asunnon maksu
Turva-asunnon maksu (yli 7 vrk turva-asunnossa asumisen jälkeen, perhekohtainen) 15,oo
€/vrk.

8.2 Sosiaalipäivystys
Sosiaalipäivystyksen palvelut ovat maksuttomia.

8.3 Omien henkilörekisteritietojen tarkastusmaksu

Omien henkilötietojen tarkastusmaksut ja asiakirjamaksut peritään yhtymähallituksen
hyväksymän erillisen tuotehinnaston mukaisesti.
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9 ASIAKASMAKSUJEN
ALENTAMISPERUSTEET
Asiakasmaksulaki 11 §
Maksun alentamista haettaessa edellytetään, että asiakkaalle kuuluvat, asiakasmaksun
alentamiseen nähden ensisijaiset Kelan etuudet (kuten takuueläke, hoitotuki ja
asumistuki) on haettu.
Asiakasmaksuja määritettäessä voidaan huomioida seuraavia harkinnanvaraisia
vähennyksiä:








Asunnon ylläpitokustannuksia voidaan huomioida enintään 3 kk:n ajan pitkäaikaisen
laitoshoidon, perhehoidon tai asumispalvelun alkamisesta, taloudellinen tilanne ja
säästöt huomioiden
Edunvalvontapalkkio
Ulosotto
Kotiin jäävän pienempituloisen puolison menoja voidaan ottaa harkinnanvaraisena
vähennyksenä huomioon siten, että hänen asumisensa pystytään turvaamaan hänen
muuta toimeentuloaan vaarantamatta.
Pitkäaikaisessa asumispalvelussa ja perhehoidossa asiakkaan taloudellinen tilanne
huomioon ottaen muut henkilökohtaisista tarpeista aiheutuvat tai tavanomaista
suuremmat menot (mm. tavanomaista suuremmat terveydenhuollon menot, suuret
ei-kelakorvattavat maksukattoon sisältymättömät lääkemenot)

Viimeisin vahvistettu verotustodistus, tulotiedot, kuitit, tositteet ja pankin tiliotteet
kaikista tileistä tulee esittää maksualennusta haettaessa.

www.siunsote.fi

