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1 YLEISET PERIAATTEET
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen Kuopion kaupungin järjestämissä palveluissa.
1.1 KAIKISSA ASIAKASMAKSUPÄÄTÖKSISSÄ SOVELLETAAN
Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992 jäljempänä asiakasmaksulaki) tehdyistä olennaisimmista
muutoksista (1201/2020). Lakimuutoksessa on kyseessä asiakasmaksulainsäädännön osittaisuudistus.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetusta asetuksesta (912/1992, jäljempänä
asiakasmaksuasetus) tullaan yhtäaikaisesti lakimuutosten voimaantulon kanssa kumoamaan
säännökset siltä osin kuin asetuksen sääntely on siirretty lakiin.
Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jos niiden
maksuttomuudesta ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai – asetuksessa. Maksuja
määritellessään tulee ottaa huomioon myös lainsäädännössä olevat maksuja koskevat yleissäännökset.
1.2 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ
(Asiakasmaksulaki 2 §).
Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten
suuruinen. Kunta voi päättää periä laissa säädettyä pienempiä maksuja tai palvelun järjestämisestä maksutta.
1.3 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTETYSTÄ PALVELUSTA PERITTÄVÄ MAKSU
(Asiakasmaksulaki 3 §/30.12.2020/1201)
Jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut vastaanottoajan terveydenhuollon palveluihin
tai sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- tai asumispalvelupaikan ja asiakas ei ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön, saadaan periä asiakkaalta
enintään 51,50 euroa.
Maksun saa kuitenkin periä vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä kohtuuttomana ja asiakkaalle on varauksen yhteydessä ilmoitettu mahdollisuudesta periä 51,50 euron maksu sekä
annettu ohjeet ajan tai paikan peruuttamiseksi ennalta.
Maksun perimistä sekä ajan tai paikan peruuttamista koskevat tiedot on annettava siten, että
asiakas riittävästi ymmärtää niiden sisällön. Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta asiakkaalta.
Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävää maksua sovelletaan myös silloin, kun asiakas tai
hänen edustajansa on varannut asiakkaalle vastaanottoajan tai paikan lyhytaikaiseen hoito- ja
asumispalveluun. Tällöin maksun periminen edellyttää lisäksi, että ilmoitus tehdään ja ohjeet
annetaan kirjallisesti ja että asiakas tai hänen edustajaansa muistutetaan asiakkaalle varatusta
ajasta tai paikasta.
1.4 ASIAKASMAKSUN ALENTAMINEN JA PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
(Asiakasmaksulaki 11 §/13.3.2003/221).
Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrättyä maksua tulee alentaa tai jättää perimättä, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden
toteuttamista.
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Velvoittavuus koskee kaikki sosiaalipalvelujen maksuja, sekä tulosidonnaisia että tasasuuruisia
maksuja, myös kuljetuspalveluiden omavastuuosuuksia. Terveyspalvelujen osalta velvoittavuus
koskee tulosidonnaisia terveydenhuollon maksuja (pitkäaikainen laitoshoito, jatkuva ja säännöllinen kotisairaanhoito). Terveydenhuollon tasasuuruisia maksuja voidaan alentaa, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. Tarkemmin asiakasmaksun alentamisen perusteista on
luvussa 13.
Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden.
Asiakkaalle on annettava tieto siitä, mitä säädetään maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Tieto annetaan asiakkaalle ensimmäisen palvelutapahtuman yhteydessä. Tieto on annettava viimeistään maksua perittäessä. Asiakkaalle on annettava sen tahon nimi ja yhteystiedot, jolta asiakas voi saada lisätietoja.
Tieto on annettava joko kirjallisesti tai suullisesti ja myös yksilöivän sähköisen palvelun välityksellä. Jos tieto annetaan muutoin kuin kirjallisesti, on asiakkaalle pyydettäessä annettava tieto
myös kirjallisena.
1.5 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN
1.1.2022 palvelun pitkäaikaisuus maksukyvyn mukaan määräytyviä maksusäännöksiä sovellettaessa määritellään laissa (7 b §). Kaupunki saa periä tehostetusta palveluasumisesta, pitkäaikaisesta perhehoidosta ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta (7 c §) tai jatkuvasta säännöllisestä
kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta (10 e §) maksukyvyn
mukaan määräytyvän maksun.
Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen, perhehoitolaissa tarkoitetun perhehoidon ja
ammatillisen perhehoidon, terveydenhuoltolaissa tarkoitetun laitoshoidon sekä sosiaalihuoltolaissa tarkoitetun laitospalvelun osalta pitkäaikaisuuden edellytyksenä on 3 kuukautta.
Kotiin annettavien palvelujen (kotisairaanhoito, kotisairaalahoito, kotipalvelu ja kotihoito)
osalta pitkäaikaisuuden edellytyksenä on se, että asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun arvioidaan kestävän vähintään 2 kuukautta, tai palvelu on tosiasiallisesti kestänyt jo vähintään 2 kuukautta.
Kaupunki päättää maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta toistaiseksi. Palvelua koskeva
päätös tehdään palvelun aloittamisen yhteydessä. Maksua määrättäessä selvitetään asiakkaan
perhesuhteet, tulotiedot sekä mahdolliset tuloista vähennettävät erät.
Maksut tarkastetaan joka toinen vuosi ja silloin jos
• asiakas tai hänen edustajansa sitä vaatii
• asiakkaan tuloissa on tapahtunut muutoksia
• palvelu- ja hoitosuunnitelma muuttuu
• maksu osoittautuu virheelliseksi
• kaupunki muuttaa maksuperusteita
Osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkistukset tehdään voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
1.6 MAKSUKATTO
(Asiakasmaksulaki 6 a §)
Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon maksuille on säädetty enimmäismäärä, maksukatto. Vuonna 2022 maksukatto on 692 euroa.
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Seurantajakso on kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 692
euroa, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka
maksuttomia.
Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 22,80 euroa/hoitopäivä 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).
Maksukaton seuraamisvelvoite on asiakkaalla itsellään. Maksukattoasioissa asiakas voi ottaa
sähköpostilla yhteyttä osoitteeseen maksukatto@kuopio.fi.
Maksukattoon lasketaan
• terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut,
• fysioterapiamaksut,
• sarjahoidon maksut
• päiväkirurgian maksut
• lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
• yö- ja päivähoidon maksut (lyhytaikainen laitoshoito)
• kuntoutushoidon maksut
• edellä mainituista ostopalveluista Kuopion kaupungin perimät asiakasmaksut
• suun ja hampaiden tutkimus ja kliininen hoito
• toimeentulotuesta maksetut asiakasmaksut, jotka kerryttävät maksukattoa
• tilapäinen kotisairaanhoito
• kotisairaalan käynnit
Maksukaton ulkopuolelle jäävät esimerkiksi seuraavat maksut:
• suun terveydenhuollon hammastekniset kulut
• sairaankuljetuksesta
• lääkärintodistuksista
• yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista
• pitkäaikainen laitoshoito
• käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
• täyskustannusmaksut
• perhehoito
• viivästyskorko ja perintäkulut
Maksukaton jälkeen perittävät maksut ovat seuraavat:
• Poliklinikkakäynti
maksuton
• Päiväkirurgiset käynnit
maksuton
• Sarjahoitokäynnit
maksuton
• Laitoshoito (päivä- ja yöhoito)
maksuton
• Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
maksuton
• Laitoshoito (lyhytaikainen)
22,80 €/vrk
1.7 VÄHIMMÄISKÄYTTÖVARA PITKÄAIKAISESSA PALVELUASUMISESSA
Asiakas vastaa käyttövaroillaan seuraavista menoista: vaatemenot, lääkemenot, terveydenhuoltomenot, henkilökohtaiset hygieniatuotteet, harrastus- ja virkistysmenot ja kuljetuspalvelumaksut, puhelimen käyttömaksut, lehtien tilausmaksut.
Selvitetään asiakkaan nettotulot, joista vähennetään asiakkaan maksama
- vuokra
- sähkö (ellei sisälly vuokraan)
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-

hoivapalvelun asiakasmaksu
ateriapalvelun maksu
turvateknologiapalvelun maksu
hygieniapalvelun maksu
lääkkeet (Kelan lääkekaton mukaan) sekä
asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön (ikäihmiset) jäävä käyttövara on 194 euroa/kk.
erityisasumispalvelussa olevan käyttövara on yksinasuvan aikuisen toimeentulotuen perusosa (tarkistetaan vuosittain STM kuntainfo), jos asiakkaalla ei ole ateriapalvelua. Jos asiakkaalla on ateriapalvelu, on käyttövara 51 % yksinasuvan aikuisen toimeentulotuen perusosasta.

Jos laskelma jää negatiiviseksi pitkäaikaisessa palveluasumisessa, maksua alennetaan laskelman osoittaman alijäämän verran. Jos laskelma jää positiiviseksi, perustetta maksun alentamiseen ei ole. Edellytetään aina, että asiakkaalle kuuluvat Kelan etuudet (hoitotuki ja asumistuki)
on haettu.
1.8 SOTAINVALIDIT JA RINTAMAVETERAANIT (SOTILASVAMMALAKI 404/1948 § 6,6A, 6B)
Sotainvalideilta ja rintamaveteraaneilta ei peritä asiakasmaksuja Valtiokonttorin kunnalle korvaamista palveluista. Palvelut tuotetaan Valtiokonttorin voimassa olevan ohjekirjeen mukaisesti. Asumispalveluissa asiakas maksaa vuokrasopimukseen perustuvan vuokran.
1.9 PALVELUN KESKEYTYKSEN VAIKUTUS ASIAKASMAKSUUN
Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, pitkäaikaisesta perhehoidosta, pitkäaikaisesta
laitoshoidosta, jatkuvasta säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta ja pitkäaikaisesta asumispalvelusta kunta saa periä maksun, vaikka palvelu keskeytyisi tilapäisesti, jos palvelu keskeytyy asiakkaasta johtuvasta syystä. Tilapäisyydellä tarkoitetaan yhtäjaksoista muutamaa
päivää esimerkiksi viikonlopun pituista poissaoloa.
Jos palvelu keskeytyy yli 5 päiväksi, maksua ei peritä 5 päivää ylittävältä ajalta.
Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuvasta syystä lyhyemmäksi aikaa tai siksi, että asiakas on
laitoshoidossa, maksua ei peritä viiden päivän ajalta. Jos keskeytys jatkuu koko kuukauden, ei
maksua peritä lainkaan.
1.10 ASIAKAS ODOTTAA ASUMISPALVELUPAIKKAA
Asiakkaalta, joka odottaa asumispalvelupaikkaa palveluasumiseen tai tehostettuun palveluasumiseen sairaalan osastolla, ei peritä pitkäaikaishoivan maksua. Asiakkaalta peritään hoitopäivätaksan mukainen taksa.
2 KOTONA ANNETTAVAT PALVELUT
2.1 TUETTU KOTIUTUMINEN
Tuettu kotiutumisen palvelu mahdollistaa asiakkaan nopean ja turvallisen kotiutumisen sairaalasta sekä aktiivisen kuntoutumisen sairaalajakson jälkeen asiakaan kotiympäristössä. Palvelun
kesto on pääsääntöisesti 1-7 vuorokautta.
Käynti
Vuorokaudessa laskutetaan enintään 2 käyntikertaa/vuorokausi

12,20 €/käynti
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2.2 KOTIHOIDON KUNTOUTTAVA ARVIOINTIJAKSO (ARVI)
ARVI on kotihoidon määräaikainen kuntouttava arviointijakso, jonka aikana vahvistetaan asiakkaan toimintakykyä ja arvioidaan asiakkaan palvelujen tarve. Kuntouttava arviointijakso sisältää terapiahenkilöstön, lääkärin ja kotihoidon kuntouttavat palvelut. Palvelusta peritään
9,50 €/vuorokausi kaikilta palvelujakson päiviltä.
Kotihoidon tukipalvelut laskutetaan erikseen
2.3 MÄÄRÄAIKAINEN KUNTOUTTAVA KOTIHOITO (AATU)
AATU on määräaikainen aktivoiva arjen tuenjakso jo palvelujen piirissä oleville.
Palvelusta peritään hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen kotihoidon kuukausimaksu (asiakasmaksuasetus 3 §).
Fysio- ja toimintaterapeutin kuntoutusohjausta tai kuntoutustarpeen arviointia sisältävä ja/tai
kuntoutusmahdollisuuksien selvittämiseen tähtäävä 1. käynti on asiakkaalle maksuton (terveydenhuoltolaki 1326/2010 § 29).
Mikäli jaksoon sisältyy sarjassa annettavaa lääkinnällistä kuntoutusta, peritään käynneistä
11,60 €/käyntikerta (asiakasmaksuasetus 11 §).
2.4 ERITYISASUMISPALVELUISSA KOTIIN ANNETTAVA TUKI JA TUKIASUMINEN
Erityisasumispalvelujen kotiin annettavan tuen ja tukiasumisen asiakasmaksu määräytyy säännöllisen kotihoidon asiakasmaksun mukaisesti (2.7.1). Tukiasumisessa asiakas maksaa lisäksi
vuokran, joka määräytyy asiakkaan ja vuokranantajan keskenään tekemän vuokrasopimuksen
mukaan. Asiakkaan tarvitsemat tukipalvelut laskutetaan erikseen.
2.5 TILAPÄINEN KOTIHOITO
Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu.
Tilapäinen kotihoitomaksu
25,00 €/käynti
2.6 TILAPÄINEN KOTISAIRAANHOITOMAKSU
Kerryttää maksukattoa
Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään
Kotikäynti
Lääkäri ja hammaslääkäri
Muu henkilö
Virtuaalikotikäynti
Lääkäri
Muu henkilö

19,20 €/käynti
12,20 €/käynti
15,00 €/käynti
12,20 €/käynti

Tilapäistä kotisairaanhoitomaksua ei saa periä henkilöltä, joka saa jatkuvaa säännöllistä kotipalvelua.
2.7 JATKUVA JA SÄÄNNÖLLINEN KOTONA ANNETTAVA PALVELU SEKÄ PITKÄAIKAINEN ASUMISPALVELU
Asiakasmaksulaki 10 e §
2.7.1 Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta perittävä palvelumaksu
Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta, joka perustuu palvelupäätökseen
kirjattujen palvelutuntien määrään, asiakkaan maksukykyyn ja perheen kokoon, peritään kuukausimaksu. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia. Maksu saa olla enintään 5 momentin
mukaisen maksuprosentin osoittama määrä 3 momentissa säädetyn tulorajan ylittävistä kuukausituloista.
Tulorajat ovat seuraavat
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Perheen
koko/hlö
Tuloraja
€/kk

1

2

3

4

5

6

598

1 103

1 731

2 140

2 591

2 976

Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, on 1.1.2022 alkaen 356 euroa kustakin seuraavasta
henkilöstä.
Maksuprosentit ovat seuraavat

Maksuprosentti perheen koon mukaan
Palvelutunnit/kk
1
4 tuntia tai vähemmän
8,00
5
10,00
6
12,00
7
14,00
8
16,00
9
17,00
10
18,00
11
19,00
12
20,00
13
21,00
14
22,00
15
23,00
16
24,00
17
24,50
18
25,00
19
25,50
20
26,00
21
26,50
22
27,00
23
27,50
24
28,00
25
28,50
26
29,00
27
29,50
28
30,00
29
30,50
30
31,00
31
31,50
32
32,00
33
32,50
34
33,00
35
33,50
36
34,00
37
34,50
38 tai enemmän
35,00

2
7,00
8,75
10,50
12,25
14,00
14,75
15,50
16,25
17,00
17,75
18,50
19,25
20,00
20,50
21,00
21,50
22,00
22,50
23,00
23,50
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

3
6,00
7,50
9,00
10,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00

4
6,00
7,50
9,00
10,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

5
6,00
7,50
9,00
10,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

6 hlöä tai enemmän
6,00
7,50
9,00
10,50
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
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Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrättäessä saadaan käyttää maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan
kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen
tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin.
Euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti.
2.7.2 Pitkäaikainen asumispalvelu
Pitkäaikainen asumispalvelu on palveluasumista (ei ympärivuorokautista). Muusta kuin sosiaalihuoltolain 21 §:ssä tarkoitetusta asumispalvelusta kuin tehostetusta palveluasumisesta, jos
palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt
vähintään kolme kuukautta (pitkäaikainen asumispalvelu).
Kunta saa periä pitkäaikaisesta asumispalvelusta kuukausimaksun, joka määräytyy palvelu- ja
hoitosuunnitelmaan kirjatun palvelutuntimäärän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia.
Hoivamaksua määritettäessä käytetään 2.7.1 mukaisia tulorajoja ja maksuprosentteja.
2.7.3 Pitkäaikaisesta palveluasumisesta asiakkaalta perittävät maksut
Palveluasumisessa asiakkaalta peritään seuraavat maksut:
Hoivapalvelun asiakasmaksu,
joka määräytyy tulojen ja palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan (käytetään 2.7.1 kohdan mukaisia tulorajoja ja maksuprosentteja).
Ateriapalvelun kokonaismaksu
20,10 €/vrk
Lounas (eritysasumispalvelut)
7,20 €/kerta
Turvateknologiapalvelun maksu hoito- ja
palvelusuunnitelman mukaan/asiakas
25,50 €/kk/asiakas
Siivousmaksu
2,50 €/vrk/76,00 €/kk
Vaatehuoltomaksu
2,00 €/vrk/60,80 €/kk
Lisäksi asiakas maksaa vuokran, joka määräytyy asiakkaan ja vuokranantajan keskenään tekemän vuokrasopimuksen mukaan. Vuokran määräytymisessä noudatetaan yhtenäisiä vuokranmaksuperusteita.
Vuokra voi olla enintään kulloinkin voimassa olevan Kelan asumistukeen oikeuttavan määrän
mukainen tai 0,58 €/m²/vrk. Vuokra sisältää lämmityskustannukset, vesimaksut, jätehuollon
kustannukset ja osuuden yhteisistä tiloista. Käyttösähkö voi sisältyä vuokraan tai järjestetään
asiakkaan sähkösopimuksen kautta. Edellä mainittu periaate ei koske isoja yksiöitä tai kaksioita
2.7.4 Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävän maksun perusteena olevat tulot ja tuloista tehtävät vähennykset
Asiakasmaksulaki 10 f §
Asiakkaan ja hänen puolisonsa
- jatkuvat tai vuosittain toistuvat veronalaiset (brutto) ansio- ja pääomatulot
- verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä sekä
- laskennallinen metsätulo (10 i §)
o Laskennallisella metsätulolla tarkoitetaan tässä laissa varojen arvostamisesta
verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 § 3 momentin mukaan vahvistettua
metsän keskimääräistä vuotuista tuottoa hehtaarilta kerrottuna metsämaan
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o

pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään kymmenen prosenttia ja metsätalouden korot.
metsän laskennallista metsätuloa on alennettava asiakkaan vaatimuksesta, jos
tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on Suomen metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen antaman lausunnon perusteella vähintään kymmenen prosenttia alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja
hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon suuruinen.

Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Eläkettä saavan hoitotuen osan
maksettavaa veteraanilisää ei oteta tulona huomioon.
Tuloverolain (1535/1992) 92 §:n mukaiset verovapaat sosiaalietuudet
Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat tai tunnustuspalkinto otetaan tulona huomioon siltä osin kuin ne säädetään veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 §:n 2 momentissa.
Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden
keskimääräinen kuukausitulo.
2.8 TUKIPALVELUT
Tukipalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa. Kunta voi periä niistä
päättämänsä maksun. Palvelu perustuu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin. Tukipalvelujen
tarve kirjataan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja tehdään palvelu- ja maksupäätös.
2.8.1 Turvapalvelut
Turvapalveluiden maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa (734/1992) tai asiakasmaksuasetuksessa (912/1992), joten kunta voi päättää maksun harkintansa mukaan. Kotona annettavan palvelun maksut eivät saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Turvapaketti 1 (pelkät tukipalveluasiakkaat)
Turvapuhelimen kuukausimaksu
35,50 €/asiakas/kk
Kuukausimaksuun sisältyy yksi ranneke, GSM-liittymä, laitehuolto/vaihto vikatilanteessa,
hälytysten vastaanottopalvelut, sähkölukko ja palvelun päättyessä laitteiston poisto.
Turvapaketti 2 (säännöllisen kotihoidon asiakkaat)
Turvapuhelimen kuukausimaksu
25,50 €/asiakas/kk
Kuukausimaksuun sisältyy yksi ranneke, GSM-liittymä, laitehuolto/vaihto vikatilanteessa,
hälytysten vastaanottopalvelut, palvelun päättyessä laitteiston poisto.
Turvapuhelimen asennusmaksu
Lisälaitteen asennusmaksu
Lisälaite turvapuhelimeen
o Toinen ranneke samaan tukiasemaan
o Ovihälytin
o Palohälytin
Vuodevahti
o Lisätukiasema

41,00 €/krt
36,00 €/krt
5,10 €/kk
7,15 €/kk
5,35 €/kk
27,41€/kk
17,00 €/k

Muut lisälaitteet jälleen vuokrataan palveluntuottajan hinnalla.
Palvelu- ja tehostetussa palveluasumisessa lisälaitteet kuuluvat kuukausimaksun hintaan.
GPS-turvakellopaketti 1 (pelkät tukipalveluasiakkaat)
Turvakello

60,00 €/kk/asiakas
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Kuukausimaksu sisältää laitteen yhdellä silikonisella rannekkeella, lataustelakan virtalähteineen sekä yhden minitukiaseman, GSM-liittymän, sähkölukon, laitehuollon/-vaihdon vikatilanteessa ja palvelun päättyessä laitteiston poiston.
GPS-turvakellopaketti 2 (säännöllisen kotihoidon asiakkaat)
Turvakello
45,00 €/kk/asiakas
Kuukausimaksu sisältää laitteen yhdellä silikonisella rannekkeella, lataustelakan virtalähteineen sekä yhden minitukiaseman, GSM-liittymän, sähkölukon, laitehuollon/-vaihdon vikatilanteessa ja palvelun päättyessä laitteiston poiston.
GPS-turvakellon lisälaitteet jälleen vuokrataan palveluntuottajan hinnalla.
Turva-auttajan käynti 24 h

10,00 €/käynti

Palveluasumisessa kuukausimaksu on 25,50 €/kk:ssa ja turva-auttajakäynnit sisältyvät
hoivan hintaan.
Turvapalvelujen laskutus jatkuu siihen saakka, kun palvelu on irtisanottu ja turvapalvelulaitteet on palautettu. Keskeytyksillä ei ole vaikutusta kuukausimaksuun.
2.8.2 Ikäihmisten toimintakeskuspalvelut
Saunamaksu
Vanhusten päivähoito, nk.kokopäiväryhmä (6 h)
Omaishoidon lakisääteinen vapaa vanhusten päivähoidossa (8 h)

4,00 €/kerta
22,80 €/vrk
3x11,40 €/vrk

Omaishoidon lakisääteiset hoitopäivät kokopäiväryhmässä ovat vaihtoehto järjestää omaishoitajan lakisääteiset vapaapäivät. Yhdeksän hoitopäivää kuukaudessa (2-3 pv/vko) vastaa kolmea lakisääteistä vapaapäivää, joista maksu voi olla yhteensä enintään omaishoitajalaissa
määritelty omavastuuosuus vapaapäivältä.
Omavastuuosuus vapaapäiviltä
1 päivähoitopäivä päiväryhmässä
3 tunnin osapäivähoito (sisältää aamupalan)
Peseytymispalvelu päiväryhmässä (sisältää saunamaksun)
Keramiikan polttouunin käyttömaksu, lasituspoltto
Puutyötilojen ja koneiden käyttö
tai

34,20 €/kk
3,80 €/päivä
9,00 €/kerta
8,00 €/kerta
14,00 €/kerta
5,50 €/päivä tai 20,00 €/kk
40,00 €/lukukausi

Askartelutarvikkeen materiaalin hintaan lisätään 10 %:n yleiskulut sekä alv.
2.8.3 Ateriapalvelut ja aterioiden kuljetuspalvelut
Kotiin kuljetettu ateria myönnetään henkilölle, joka ei itse sairauden tai alentuneen toimintakyvyn takia pysty joko tilapäisesti tai pysyvästi valmistamaan ruokaansa eikä kykene järjestämään ruokailuaan muulla tavoin.
Kotihoidon tukipalveluihin kuuluvan ateriapalvelun järjestämisessä noudatetaan yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta.
Ateriahinnat
Kotiin kuljettu ateria
Kotiin kuljetettu ateria proteiini-/energialisällä
Lounas toiminta- tai palvelukeskuksessa
Ateriakuljetus
Ateriat kuljetetaan maanantaina–perjantaina.
Ateriakuljetus

6,45 €
6,85 €
7,20 €

4,15 €/kuljetuskerta
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2.8.4 Asiointipalvelusta perittävä maksu
Asiointipalvelumaksu

12,10 €/kerta

2.9 OMAISHOITAJAN TAI OMAISTAAN TAI LÄHEISTÄÄN HOITAVAN HENKILÖN LAKISÄÄTEISEN
VAPAAN AIKAISET PALVELUT
Asiakasmaksulaki 6 b § ja 6 c §
Palveluista, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, voi hoidettavan maksettavaksi tulla enintään 11,60 euroa vapaavuorokaudelta (poikkeuksena palvelusetelillä järjestettävä palvelu).
Omaishoidon tuen palvelusetelillä voi ostaa lyhytaikaishoitoa ja päivätoimintaa yksityisestä
hoitopaikasta tai hoiva-apua kotiin. Tällöin palvelusetelillä saatava avun määrä vaihtelee palveluntuottajan hinnan mukaan. Palvelusetelistä ei peritä asiakasmaksua, vaan asiakas maksaa
setelin arvon ylittävän maksuosuuden suoraan palveluntuottajalle.
Omaishoitajan lakisääteinen vapaapäivä voidaan järjestää toimintakeskuksessa päiväryhmätoimintana, joista on tietoa tarkemmin kohdassa 2.8.2 sivulla 12 ”Omaishoitajan lakisääteinen
vapaa vanhusten päivähoidossa”.
Sijaishoidon toimeksiantosopimuksella omaishoitajan sijaisena voi toimia omaishoitoperheen
hyväksymä täysi-ikäinen henkilö. Perhehoidon toimeksiantosopimuksella hoito järjestetään
perhehoitokodissa tai perhehoitaja toimii omaishoitoperheen kotona. Sijais- ja perhehoidosta
omaishoitajan lakisääteisenä vapaana ei peritä asiakasmaksua.
Omaishoitajan vapaan aikaista lyhytaikaishoitoa järjestetään kaupungin asumispalveluissa ja
tehostetun palveluasumisen yksiköissä.
Sosiaalihuoltolain (27 b §) perusteella ilman omaishoitosopimusta omaistaan tai läheistään
hoitavan vapaan aikaisesta palvelusta asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin sopimusomaishoitajan.
3 ASUMISPALVELUT
3.1 PITKÄAIKAINEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN
Sosiaalihuoltolain (130/2014) 21§ mukainen
Jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta (tehostettu palveluasuminen).
Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa olevalta peritään kuukausimaksu, joka on
enintään 85 % asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä
säädetyt vähennykset.
Jos asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai
avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen
yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Kuukausimaksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty laissa esitetyt tarkoitetut vähennykset. Jos kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu saa olla enintään 85 % asiakkaan omista kuukausituloista, joista on tehty 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jäävä käyttövara on vähintään 167 euroa/kk.
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3.2 PERHEHOITOLAIN MUKAINEN PITKÄAIKAINEN PERHEHOITO
Perhehoitolain (263/2015) 3 §:ssä tarkoitettu perhekoti ja 4 §:ssä tarkoitettu ammatillinen
perhekoti
Jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta (pitkäaikainen perhehoito). Tämän lain 7 c §:ssä tarkoitettua maksua ei kuitenkaan saa periä lastensuojelulain, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävästä palveluista ja tukitoimista annetun
lain nojalla annetusta perhehoidosta.
Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevalta peritään kuukausimaksu, joka on enintään 85 % asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
Jos asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai
avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen
yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Kuukausimaksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty laissa esitetyt tarkoitetut vähennykset. Jos kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu saa olla enintään 85 % asiakkaan omista kuukausituloista, joista on tehty 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jäävä käyttövara on vähintään 167 euroa/kk.
3.3 VANHUSPALVELUIDEN MUKAINEN IKÄIHMISEN PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO
Sosiaalihuoltolain (130/2014) 22 § mukainen ja Terveydenhuoltolain (1362/2010) 67 §:n mukainen
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan ympärivuorokautisen laitoshoidon alkamisesta lukien laitospalvelun toimintayksikössä ja sosiaalihuoltolain mukaisissa laitoshoidon yksiköissä annetusta ympärivuorokautisesta sosiaali- ja terveyspalvelusta, jos palvelun arvioidaan
sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme (3)
kuukautta (pitkäaikainen laitoshoito). Tämän lain 7 c §:ssä tarkoitettua maksua ei kuitenkaan saa periä terveydenhuoltolain 29 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta lääkinnällisestä kuntoutuksesta laitoksessa, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 § 3 kohdassa tarkoitetusta kuntoutuksesta laitoksessa eikä lastensuojelulain 57 §:ssä tarkoitetusta
laitoshuollosta.
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään kuukausimaksu, joka on enintään 85 % asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
Jos asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai
avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen
yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Kuukausimaksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty laissa esitetyt tarkoitetut vähennykset. Jos kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu saa olla enintään 85 % asiakkaan omista kuukausituloista, joista on tehty 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara on vähintään 112 euroa/kk.
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3.4 PITKÄAIKAISESTA TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA, PITKÄAIKAISESTA PERHEHOIDOSTA JA PITKÄAIKAISESTA LAITOSHOIDOSTA PERITTÄVÄN MAKSUN PERUSTEENA OLEVAT
TULOT
Asiakasmaksulaki 10 b §
Asiakkaan ja hänen puolisonsa
- jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut tulot ennakonpidätyksen ja ennakkokannon
jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä(netto)
- verosta vapaat tulot sekä
- laskennallinen metsätulo (10 i §)
o Laskennallisella metsätulolla tarkoitetaan tässä laissa varojen arvostamisesta
verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 § 3 momentin mukaan vahvistettua
metsän keskimääräistä vuotuista tuottoa hehtaarilta kerrottuna metsämaan
pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään kymmenen prosenttia ja metsätalouden korot.
o metsän laskennallista metsätuloa on alennettava asiakkaan vaatimuksesta, jos
tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on Suomen metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen antaman lausunnon perusteella vähintään kymmenen prosenttia alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja
hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon suuruinen.
- jos maksu määräytyy asiakkaan ja tämän puolison yhteenlaskettujen kuukausitulojen
perusteella, kuukausitulona otetaan lisäksi huomioon puolison vastaavat tulot
Tulona ei oteta huomioon
- tuloverolain (1535/1992) 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea.
- eläkettä saavan hoitotuen osana maksettavaa veteraanilisää ei oteta tulona huomioon
- lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua
Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat ja tunnustuspalkinto otetaan huomioon tulona siltä osin kuin ne on säädetty veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 §:n 2. momentissa.
Jos asiakkaan ja hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi
kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo
3.5 TULOISTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET PITKÄAIKAISESSA TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA, PITKÄAIKAISESSA PERHEASUMISESSA JA PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA
Asiakasmaksulaki 10 c §
Ennen kuin 7 c §:ssä tarkoitettu maksu määrätään, on asiakkaan tuloista vähennettävä
•

•
•
•
•

asiakkaan suoritettavaksi vahvistetut elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset. Elatusapua ei kuitenkaan vähennetä, jos
elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen pitkäaikaisen perhehoidon, pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tai pitkäaikaisen laitoshoidon alkamista.
avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana
kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka
hänen on maksettava rahana;
edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta annetun lain 44 §:ssä 5. momentin nojalla
tuomioistuimen ja tai holhousviranomaisen hänelle määräämän edunvalvojan palkkion
perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta annetun lain 44 §:n 5 momentissa sekä edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 22 §:ssä tarkoitettu valtuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan palkkion perusmaksun
suuruisena.
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•

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

Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi.
3.6 TULOISTA TEHTÄVÄT ERITYISET VÄHENNYKSET PITKÄAIKAISESSA TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA JA PITKÄAIKAISESSA PERHEHOIDOSSA (laki 10 d §)
•

•

pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta perittävän maksun suuruudesta päätettäessä on vähennettävä maksun perusteena olevista tuloista kohtuulliset asumismenot,
joita pitkäaikaisesta tehostetusta asumispalvelusta aiheutuu. Asumismenoista vähennetään asumistuki.
pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa olevien tuloista vähennetään
o terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetun
terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu saamaan
korvausta sairausvakuutuslain nojalla. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa antaman selvityksen perusteella maksun määräämisen perusteena olevista tuloista asiakkaalle aiheutuvien lääkekustannusten mukaan, kuitenkin enintään sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun suuruisena.
o Muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan ja hänen edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeelliseksi.

4 SOSIAALIHUOLTOLAIN (1301/201) MUKAINEN LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU
Kaupunki järjestää lapsiperhepalvelujen kotipalvelua kaupungin omana tuotantona, palvelusetelillä ja ostopalveluna. Lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai vammaispalveluna tarjottava
palvelu voi poiketa käyntimäärien ja keston osalta, näissä tapauksissa asiakasmaksua ei myöskään peritä. Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) § 19 mukaista toimintaa säännöllisenä tai tilapäisenä.
4.1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksu
Lapsiperheiden kotipalvelussa maksutonta kotipalvelua on asiakasperheen mahdollista saada
kerran vuodessa enintään kolmen (3) kuukauden ajan tilapäisenä kotipalveluna, enintään
kuusi (6) tuntia viikossa.
Säännölliseen lapsiperheiden kotipalveluun ohjaudutaan sosiaalityöntekijän arvioinnin kautta,
jolloin palvelu voi olla maksutonta erityisen tuen piirissä oleville lapsille (lastensuojelu, vammaispalvelu, sosiaalihuolto).
Mikäli asiakasperhe tarvitsee palvelua maksuttomasta palvelusta enemmän, eivätkä he muilla
edellytyksillä kuulu maksuttomuuden piiriin, määräytyvät kotipalvelun palvelumaksut annettujen tuntien mukaisesti seuraavasti:
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Käynti tunteina
1
1-2
2-3
3-4
yli 4 tunnin käynnit

Maksu
6€
10 €
15 €
20 €
joka tunnista + 5 €

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

Perheen
koko/hlö
Tuloraja
€/kk

1

2

3

4

5

6

598

1 103

1 731

2 140

2 591

2 976

Palvelusetelissä on käytössä kolmea tuntiarvioltaan erilaista seteliä.
1. 27€/tunti. Perusseteli, jota myönnetään pääsääntöisesti
2. 35€/tunti. Tukiseteli, jolla myönnetään palvelu säännöllistä toimeentulotukea saaville,
tulorajan alittaville tai lastensuojelun tukitoimena palvelua saaville perheille
3. 45€/tunti. Erikoisseteli, jota myönnetään poikkeustilanteissa mahdollisiin yö/viikonlopputarpeisiin.
Mikäli perheen tulot alittavat alla olevassa taulukossa määritellyn tulorajan tai perhe saa säännöllistä toimeentulotukea, myönnetään perheelle palveluseteli siten, ettei asiakkaalle tule omavastuuosuutta maksettavaksi. Kriteerinä on, että perhe toimittaa tulotietonsa ja tarvittavat liitteet ja päätökset ennen palvelun alkamista.
5 KOTIIN JÄÄVÄN PUOLISON JA LASTEN ELATUKSEN TURVAAMINEN
Asiakasmaksua määrättäessä tulee selvittää, onko palvelun käyttäjä ennen asumispalveluna
alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa tai onko hänellä alaikäisiä lapsia, joiden elatus on ollut kokonaan tai osittain riippuvainen palvelun käyttäjän tuloista. Selvityksen perusteella maksu tulee tarvittaessa määrätä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 c §:n määritykset huomioon ottaen, säädettyä alemmaksi siten, että yhteistaloudessa eläneen henkilön ja alaikäisen lasten elatus tulee turvatuksi.
Selvityksessä tulee myös ottaa huomioon, mitä lapsen elatuksesta annetun lain 3 §:n 2 momentissa on säädetty vanhempien vastuusta täysi-ikäisen lapsen koulutuksesta aiheutuvista
kustannuksista.
Palvelun saajan kanssa yhteistaloudessa eläneen avio- tai avopuolison, alaikäisten lasten sekä
opiskelevien täysi-ikäisten lasten taloudellinen asema otetaan huomioon asumispalvelun maksua määrättäessä.
Kotona asuvaa puolisoa ohjataan ensisijaisesti hakemaan Kelasta
• kansaneläkkeen tarkistusta
• mahdollista eläkkeensaajan hoitotukea
• asumistukea
Arvioitaessa kotiin jäävän puolison ja lasten elatuksen turvaamista, huomioidaan laskelmassa
tuloina
• kotona asuvan puolison tosiasialliset tulot ja etuudet, myös tulot joita ei huomioida
asiakasmaksua määrättäessä
• lapsilisä
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Tulojen vähennyksenä huomioidaan:
• kotiin jäävän puolison maksama elatusapu ja elatustuki
Menoina huomioidaan pääsääntöisesti STM:n voimassa olevassa toimeentulotukioppaassa ja
perusturva- ja terveyslautakunnan hyväksymisissä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen
soveltamisohjeissa mainitut menot.
Kun edellä mainitut tulot ja menot on laskelmassa huomioitu, tulee kotona olevan puolison
käyttöön jäädä vähintään täyden kansaneläkkeen määrää vastaava määrä.
Talletukset ovat osa kotiin jäävän puolison toimeentuloa.
Jos puolisoilla ja lapsilla on talletuksia ja muuta helposti realisoitavissa olevaa omaisuutta, ei
kotiin jäävän puolison ja lasten toimeentulon katsota vaarantuvan.
6 ERI ASIAKASRYHMIEN TILAPÄINEN ASUMINEN
6.1 Tilapäinen asumispalvelu kotihoitoyksikössä (kokeiluasuminen)
Tilapäisen asumisen kesto on yleensä kolme (3) kuukautta. Tilapäisessä asumisessa peritään
vuokraa 18,65 €/vrk/asunto. Lisäksi asukas maksaa kotihoitomaksun ja tarvitsemansa ovihälyttimen sekä turvapalvelun kuukausimaksun, auttajakäynnin maksun ja lisälaitemaksun.
6.2 Tilapäinen asumispalvelu kartoitusasunnossa
Erityisasumispalvelujen tilapäinen asuminen (alle 1 viikko) Kasarmin kartoitusasunnossa on
18,65 €/vrk.
Yli viikon kartoitusjakson asiakasmaksu määräytyy säännöllisen kotihoidon asiakasmaksun
mukaisesti (2.7.1) ja lisäksi asiakas maksaa tarvitsemansa muut tukipalvelut, joita voivat olla
ateriapalvelun kokonaismaksu tai lounas ja siivous- sekä pyykkihuollon maksu. Asunnosta
asiakas maksaa vuokran, joka määräytyy asiakkaan ja vuokranantajan keskenään tekemän
vuokrasopimuksen mukaan.
6.3 Tilapäinen asumispalvelu hoitoyksikössä (muu kuin omaishoitajalaissa määritelty vapaapäivä.
Tilapäinen asumispalvelu
Osavuorokautinen asumispalvelu
Alle 18-vuotiaat
Hinnat sisältävät hoivan, ateriat ja asumiskustannukset

36,60 €/vrk
18,30 €/päivä/yö
18,30 €/vrk

Asumispalveluissa toteutetaan tilapäisenä asumispalveluna omaishoidon lakisääteisten (2-3
vrk/kk) päivien ylimenevää vuorohoitoa omaishoitajan hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi ja tilapäistä kriisihoitoa. Kriisihoito on tarkoitettu ikäihmiselle, jolla on tilapäinen kriisi, jota ei pystytä hoitamaan kotona. Kriisihoitojakson aikana selvitetään ja järjestetään palvelut, jotta asiakas pystyy kotiutumaan.
Asumispalveluissa hoitopäivämaksu ei kerrytä maksukattoa.
Omaishoitajan vapaan aikana maksu päivältä on enintään kulloinkin omaishoitajalaissa määritellyiltä vapaapäiviltä 11,40 euroa/vrk (asiakasmakulaki 6 b §).
6.4 LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO
Lyhytaikainen perhehoito

36,60 €/vrk

Mikäli lyhytaikaista tai osavuorokautista perhehoitoa järjestetään omaishoitajan lakisääteisen
vapaan ajaksi, peritään hoidosta sosiaali‐ ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (1992/734)
ja – asetusten mukainen sekä kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistama maksu.
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7 VAMMAISPALVELUN MAKSUT
7.1 KEHITYSVAMMALAIN MUKAISTEN PALVEUJEN JA TUKITOIMIEN MAKSUT
7.1.1 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN YLLÄPITOMAKSUT
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (519/77) 4 §:n 1 momentin 2
kohdan mukaan sosiaalipalveluista ovat maksuttomia kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 §:ssä ja –asetuksessa 3 §:ssä tarkoitettu kuljetus.
Kehitysvammaisen asiakkaan ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle
16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa (= osapäiväistä) ja lain 28 §:ssä tarkoitettua opetusta saavan lapsen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16
vuotta.
Asiakasmaksuasetuksen 21 §:n mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan järjestetystä täydestä ylläpidosta voidaan periä maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa siten kuin 12 §:ssä säädetään ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa siten kuin 15 §:n 1,3, ja 4 momentissa säädetään.
Kehitysvammaisen asiakkaan vastuulla ovat edellä mainituista rajoituksista huolimatta samat
elämiseen liittyvät menot kuin muillakin asiakkailla. Tämä tarkoittaa, että asumispalvelua saavan kehitysvammaisen henkilön tulee maksaa vuokra, vesi- ja sähkömaksut sekä vuokraan liittyvä jyvitetty osuus yhteisistä tiloista ja kiinteistön hoitomenot. Kehitysvammaisen henkilön
päivittäinen ylläpito ja siitä perittävä ylläpitomaksu sisältää harrastus- ja viriketarvikkeet, yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut (sisustustarvikkeet), siivousvälineet ja -aineet, pyykinpesulaitteet ja -aineet, astianpesulaitteet ja -aineet sekä esimerkiksi kodin pientarvikkeet, kuten,
lamput, biobussit ja wc-tarvikkeet sekä wc-paperit. Näiden hyödykkeiden osalta perittävä kiinteä ylläpitomaksu on 45 €/kk. Mikäli asiakas on poissa asumisyksiköstä koko kalenterikuukauden, ei ylläpitomaksua peritä sen kuukauden osalta.
Aterioiden osalta ylläpitomaksu määräytyy seuraavasti:
• Aamupala
• Lounas
• Päiväkahvi
• Päivällinen
• Iltapala

2,00
7,00
1,00
4,00
1,50

€
€
€
€
€

Aterioiden osalta peritään vain toteutuneet ateriat. Poissaolo on ilmoitettava viimeistään edellisenä päivänä klo 14.00 mennessä.
Mikäli poissaoloja päivittäisiltä aterioilta ei ole, ylläpitomaksu on 516,51 €/kk.
Alle 16-vuotiaiden lasten ylläpitomaksu pitkäaikaisessa asumispalvelussa 11,60
€/vrk (sisältää ateriat, asumisen ja muun ylläpidon).
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7.1.2 TILAPÄISEN ASUMISEN MAKSU
Ympärivuorokautista asumista, joka sisältää ateriat, majoituksen ja muut kulut hoivan
ja hoidon ajalta.
•
•
•
•

asuminen ilman aterioita
16 vuotta täyttänyt (ateriat ja asuminen)
alle 16-vuotiaat (ateriat ja asuminen)
osavuorokautinen hoito, esimerkiksi yöhoito)

11,60
32,50
19,00
16,00

€/vrk
€ /vrk
€ /vrk
€ /vrk

7.1.3 PERHEHOITO
Perhehoidosta peritään 85 % asiakkaan nettotuloista. Maksu on kuitenkin enintään sen suuruinen, että käyttörahaa jää asiakkaalle kuukausittain vähintään 167 euroa kuukaudessa. Tämä
käyttövara tulee jäädä myös, kun huomioidaan asiakkaan edellisen vuoden reseptiin perustuvat lääkemenot (asiakkaan omavastuu kuukautta kohti laskettuna). Hoitotuki otetaan tulona
huomioon nettotuloja laskettaessa.
7.1.4 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA (PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA)
16-vuotta täyttäneiden kehitysvammaisten erityishuoltoon kuuluvissa päivä- ja työtoiminnan
yksiköissä peritään
•
•
•
•

Aamupala
Lounas sis. jälkiruoka
päiväkahvista/ mehusta/ tai teestä (sis. kahvileipä)
Välipala

2,00
7,00
1,00
1,50

€/pv
€/pv
€/pv
€/pv

7.2 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MAKSUT
7.2.1 ASUMISPALVELUN ATERIAMAKSUT JA TARVIKEMAKSUT
Asiakkaalta peritään ateriamaksu toteutuneita aterioilta palveluntuottajan hinnaston mukaisesti, kuitenkin enintään 15,50 €/vrk.
Mikäli asiakas ottaa palveluntuottajan tarjoaman tarvikepaketin, peritään asiakkaalta palveluntuottajan hinnaston mukainen kohtuullinen tarvikemaksu.
7.2.2 VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN
ASIAKASMAKSUT
7.2.2.1 Asiointi- ja virkistysmatkat
Omavastuu määräytyy matkan alku- ja päätepisteen perusteella mahdollisimman tarkkaan julkisen liikenteen Kuopion seudulla käytössä olevien vyöhyketaksojen mukaisesti. Käytössä on
aikuisten ja lasten kertalipun hinta. Klo 23-04 käytössä on yötaksa.
Mikäli kuljetuspalvelumatkan alku- tai päätepiste tai matka kokonaisuudessaan on vyöhykkeiden ulkopuolella, noudatetaan viimeksi vahvistettua Matkahuollon taksaa.
PALI-palveluliikenneautolla toteutetusta kuljetuspalvelumatkasta ei peritä asiakkaalta maksua.
Kuljetuspalvelualue on todettu asiakkaalle tehdyssä viranhaltijapäätöksessä.
Alle 7-vuotiaalta ei peritä omavastuuta.
KERTALIPPU
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VYÖHYKE
Aikuiset (17-vuotta täyttäneet) Lapset (7-16 vuotiaat)
AB
3,30 €
1,70 €
C
3,90 €
2,00 €
D
4,70 €
2,40 €
E tai F
5,20 €
2,60 €
2 vyöhykettä
5,50 €
2,80 €
3 vyöhykettä
6,10 €
3,10 €
4 vyöhykettä
6,80 €
3,40 €
5 vyöhykettä
8,50 €
4,30 €
6 vyöhykettä
11,00 €
5,50 €
KELLO 23-04 PERITÄÄN YÖTAKSA SEURAAVASTI:

VYÖHYKE
Aikuiset (17-vuotta täyttäneet) Lapset (7-16 vuotiaat)
AB
5,00 €
2,60 €
C
5,90 €
3,00 €
D
7,10 €
3,60 €
2 vyöhykettä
8,30 €
4,20 €
3 vyöhykettä
9,20 €
4,70 €
4 vyöhykettä
10,20 €
5,10 €
Muutos 1.2.2022 alkaen:
Kuopio-Siilinjärven välin (AB-vyöhykkeet) joukkoliikenteen lippujen hinnat laskevat 1.2.2022.
Uudet AB-vyöhykehinnat ovat yhtenäiset nykyisten ja A ja B-vyöhykkeiden lipun hintojen
kanssa.
MATKAHUOLLON TAKSA
Km
enintään
Aikuinen
€/hlö
Lapsi
4-11 v.
€/hlö

6

9

12

16

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

90

100

110

120

3,30 3,60 3,90 4,70 5,50 6,10 6,80 7,40 8,20 9,30 10,10 11,80 13,70 15,50 17,30 18,70 20,40 22,00

1,70 1,80 2,00 2,40 2,80 3,10 3,40 3,70 4,10 4,70

5,10

5,90

6,90

7,80

8,70

9,40 10,20 11,00

7.2.2.2 Työ- ja opiskelumatkat
Asiakas maksaa kuljetuspalveluna järjestetyiltä opiskelija- ja työmatkoilta omavastuumaksua
1,30 €/yhdensuuntainen matka.
Toisen asteen laajennettuun oppivelvollisuuteen liittyviltä kuljetuspalveluna järjestetyiltä opiskelumatkoilta ei peritä omavastuumaksua.
8 LAITOSHOIDON MAKSUT
8.1 LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO
Asiakasmaksuasetus 12 §. Kerryttää maksukattoa.
Hoitopäivämaksu lyhytaikaisessa hoidossa
Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisen laitoshoidon maksu

49,60 €/hoitopäivä
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18 vuotta täyttäneiltä on

22,80 €/hoitopäivä

Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä enintään 22,80 euroa/hoitopäivä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa enintään
49,60 euroa/hoitopäivä.
Maksuja ei saa periä terveyskeskuksessa taikka sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi
toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä vuorokaudelta, jona asiakas siirtyy.
8.2 PÄIVÄ- JA YÖHOIDON MAKSUT
Asiakasmaksuasetus 13 §. Kerryttää maksukattoa.
Päivä- tai yöhoidon maksu

22,80 €/vrk

Maksua ei saa periä 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 saa periä myöskään alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen
toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
Maksukaton ylittymisen jälkeen maksua ei peritä.
8.3 KOTISAIRAALAN MAKSUT
Kerryttää maksukattoa.
Sairaanhoitajan käynti 12,20 €/käynti. Jos käyntejä on kolme tai useampia vuorokaudessa, maksu on 27,80 €/vuorokausi.
Kotisairaalatoiminnan fysio- tai toimintaterapia tuotetaan kohdan 9 vastaanottopalvelut
terapian asiakasmaksujen mukaisesti.
Kotisairaalan potilailta peritään yllä olevan mukaan maksu, vaikka hän olisi säännöllisen
kotihoidon tai asumispalvelun piirissä (pois lukien laitoshoito).
Asiakas kustantaa peruslääkkeet ja perushoitotarvikkeet itse.
I.v. ja i.m. lääkkeet sekä erityishoitotarvikkeet (esim. VAC) potilas saa kotisairaalan kautta.
8.4 KUNTOUTUSHOIDON MAKSUT
Kerryttää maksukattoa.

17,10 €/hoitopäivä

Vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain (1326/2010) 29§:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuna tarkoitetusta laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 17,10 euroa/hoitopäivältä.
Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
Maksukaton täyttymisen jälkeen, maksua ei peritä.
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9 VASTAANOTTOPALVELUT
9.1 TERVEYSKESKUKSEN LÄÄKÄRIPALVELUT
Asiakasmaksuasetus 7 §. Kerryttää maksukattoa.
Veteraanitunnus tarkoittaa vastaanottopalveluissa Suomen sotien 1939-1945 veteraaneja.
Käyntimaksu
20,90 €
Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa.
Veteraanitunnuksen omaavilta ja alle 18-vuotiaille sekä tartuntalaissa tarkoitetun
asiakkaan hoito on maksuton.
Seksuaalirikosten uhreille tarkoitetut terveyspalvelut ovat maksuttomia
Päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnatut äitiyspoliklinikoiden tutkimus, hoito ja seuranta ovat maksuttomia
Käyntimaksu peritään myös äitiysneuvolan, opiskelijaterveydenhuollossa ja perhesuunnitteluneuvolassa lääkärin vastaanotolla sairaanhoidollisesta käynnistä.
9.2 PÄIVYSTYS
Asiakasmaksuasetus 7 §. Kerryttää maksukattoa.
Lääkärikäynti

arkisin klo 16.00 – 20.00
arkisin klo 20.00 – 22.00
lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä
klo 8.00 – 22.00

20,90 €
28,70 €
28,70 €

Veteraanitunnuksen omaavilta ja alle 18-vuotiaille sekä tartuntalaissa tarkoitetun
asiakkaan hoito on maksuton.
9.3 YKSILÖKOHTAINEN FYSIOTERAPIA
Asiakasmaksuasetus 7 §. Kerryttää maksukattoa.
Yksilökohtainen fysioterapiakäynti 1-2 kertaa
Maksun perimiselle ei ole ikärajaa.

11,60 €

9.4 SARJASSA ANNETTAVA HOITO
Asiakasmaksuasetus 11 §. Kerryttää maksukattoa.
Hoitokerta
Alle 18-vuotialle maksuton
Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta/vuosi.
Hoitajan antama IV-hoito

11,60 €

9.4.1 Fysioterapia, toimintaterapia, lymfaterapia ja muu lääkinnällinen kuntoutus
Kerryttää maksukattoa.
Hoitokerta
Alle 18 vuotiaille maksuton.
Maksu peritään enintään 45 hoitokerrasta/vuosi

11,60 €/hoitokerta

Terapeutin yksilökohtainen virtuaalivastaanotto

10,00 €/hoitokerta

9.4.2 Sarjassa annettava lääkinnällinen ryhmäkuntoutus
Asiakasmaksuasetus 11 §. Kerryttää maksukattoa.
• ryhmäjakso 1-5 ryhmäkäyntiä
• ryhmäjakso 6-10 ryhmäkäyntiä

20,00 € /ryhmäjakso
22,80 € / ryhmäjakso
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•

ryhmäjakso yli 11 ryhmäkäyntiä

25,00 € / ryhmäjakso

Ryhmämaksua ei peritä, mikäli ryhmäjakson käynneistä 2/3 (pyöristetään lähimpään kokonaislukuun) jää toteutumatta sairastumisen tai muun perustellun keskeytymisen syyn vuoksi.
Alle 18-vuotiaalle kuntoutus on maksuton.
Fysioterapeutin yksilökohtainen ja sarjassa annettava fysioterapia voidaan toteuttaa vastaanotolla, kotikäynnillä tai virtuaalivastaanoton avulla asiakkaan tarpeen määrittelemällä tavalla
em. maksujen mukaisesti.
9.5 KOULUTERVEYDENHUOLLON PALVELUT
Terveydenhuoltolain 16 §:n nojalla järjestetyistä kouluterveydenhuollon palveluista ei saa periä asiakasmaksuja. Maksuttomuus koskee myös 18 vuotta täyttäneitä.
9.6 ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOTOIMINTA
9.6.1 Erikoissairaanhoitona toteutettu erikoislääkärin vastaanotto
Asiakasmaksuasetus 8 §. Kerryttää maksukattoa.
Käyntimaksu

41,80 €/käynti

9.6.2 Erikoislääkärin vastaanoton korvaava puhelinkäynti
Asiakasmaksuasetus 8 §. Kerryttää maksukattoa.
Käyntimaksu

26,70 €/käynti

9.6.3 Erikoissairaanhoitona hoitajan itsenäinen vastaanoton käyntimaksu ja
hoitajan tekemät toimenpiteet
Kerryttää maksukattoa.
Käyntimaksu
Uniapneahoitajan vastaanottokäynti, ml. laitehoidon uudelleen aloitus
Diabeteshoitajan vastaanottokäynti
Verensokerin sensorin asennus
Valtimotautihoitajan vastaanottokäynti
Venesektio (punasolujen poisto)
Holterin laittaminen ja purkaminen
Unirekisteröinnin ohjaus
Uniapnea potilaiden vastaanottokäynnin korvaava etäkontakti (Airview)

11,60 €/käynti

9.6.4 Erikoissairaanhoitona hoitajan antama I.V lääkitys
Kerryttää maksukattoa.
Hoitajan antama i.v lääkitys potilaalle, joka on poliklinikan lääkärin hoidossa
Käyntimaksu/kerta
22,80 €/käynti
9.6.5 Muut maksut
Silmäpohjakuvan kopiomaksu

12,00 €

9.6.6 Erikoissairaanhoidon maksuttomat palvelut
•
•

diabeetikkojen määräaikaiset silmänpohjatutkimukset
Suomen sotien (1939-1645) veteraanitunnuksen omaaville poliklinikkakäynti on maksuton

Asiakasmaksut
1.1.2022

Nro
25 (31)
Liitenro
Kuopion kaupunki
Dnro
Perusturvan ja terveydenhuolto palvelualueet
14.12.2021
Julkinen
___________________________________________________________________________
•
•
•

alle 18-vuotiaan poliklinikkakäynti
tartuntatautilaissa tarkoitetun asiakkaan hoito
uniapneapotilaiden hoitotarvikejakelu

9.7 SARJASSA ANNETTAVAT HOIDOT
Asiakasmaksuasetus 11 §. Kasvattaa maksukattoa.
Hoitokerta
11,60 €
Lääkärin lähetteellä annettava jalkaterapeutin hoito, korvalääkärin sarjahoito, suonensisäiset
lääkehoidot, avustettu kotihemodialyysi.
Alle 18-vuotialle maksuton
Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta/vuosi.
9.8 MAKSU LÄÄKÄRINTODISTUKSESTA JA LAUSUNNOSTA
Asiakasmaksulaki 5 § 1 mom. d)-kohta. Asiakasmaksuasetus 23 §. Ei kerrytä maksukattoa.
Ei ikärajaa.
9.8.1 Maksulliset todistukset
Ajokorttilaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi
tarvittava lääkärintodistus (ajokorttitodistus)

61,80 €

Maksu seuraavista hoitoon liittymättömien lääkärin ja hammaslääkärin
todistuksista ja lausunnoista
51,50 €
• Aselupatodistus
• C-todistus (vammaistukea ja eläkkeensaajan hoitotukea varten)
• T-todistus (todistus terveydentilasta sisältää laboratoriotutkimukset)
• B-todistus Kelan etuisuuksia varten)
• B-todistus (mm. eläkkeitä varten)
• B-lausunto äitiysneuvolassa lääketieteellisistä syistä
• E-lausunto vakuutusyhtiölle
• Suunterveyden todistukset
• Tuberkuloositodistus ulkomaille töihin/vaihtoon lähteville
Suppeasta todistuksesta tai lausunnosta eri tarkoituksia varten
• Armeijan todistus
• C-todistus hoitotuen/vammaistuen hakemista varten
• T-todistus (todistus terveydentilasta ilman laboratoriotutkimuksia)
• Todistus asunnonhakua varten
• Todistus turvapuhelimen anomista varten
• Todistus työvoimatoimistoa varten
(Te-toimiston pyytämänä asiakkaalle maksuton)
• Todistus invalidipysäköintikorttia varten
• Hiv-todistus
Muut lausunnot etuuden hakemista varten, maksu laajuuden mukaan.

39,10 €

Valmiiksi laadituista todistuksista peritään maksu asiakkaalta, vaikka asiakas peruisi pyynnön.
9.8.2 Maksuttomat todistukset
Hoitoon liittyvät todistukset ja lausunnot kansanterveystyössä (terveyskeskuksessa) ja erikoissairaanhoidossa ovat maksuttomia:
•
•
•

A-todistus (lyhytaikainen sairasloma, jonka kesto on enintään mainitun lain 8 luvun 7
§:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun omavastuuajan pituinen)
B-todistus erityiskorvattavia lääkkeitä varten
Potilaan välittömään hoitoon ja kuntoutukseen liittyvä B-todistus
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvien apuvälineitä varten
Joukkorokotustodistus
Todistus lapsen sairaudesta
Neuvola- ja kouluterveydenhuollon todistukset (mm. jälkitarkastustodistus äitiyspäivärahaa varten)
Todistus potilaan kuljetuksesta, (todistus matkakorvausta varten, SV 67)
Kutsuntatarkastustodistus =lääkärinlausunto puolustusvoimia varten
Todistus veteraanikuntoutusta varten
Kuolintodistus
Asiakkaan hoitoon tai kuntoutukseen saamiseksi,
Sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun nojalla lääkekorvauksen saamiseksi tai
Sellaisen lyhytaikaisen sairasloman tarpeen osoittamiseksi, jonka kesto on enintään
mainitun lain 8 luvun 7 § 1 ja 2 momentissa tarkoitetun omavastuuajan pituinen

9.9 KÄYTTÄMÄTTÄ JA PERUUTTAMATTA JÄTETYISTÄ PALVELUISTA PERITTÄVÄ MAKSU
Asiakasmaksulaki 3 §.
Maksu
51,50 €
18-vuotta täyttäneiltä
Terveyskeskuslääkärin ja hammaslääkärin vastaanottokäynti
Erikoislääkärin käynti
Harjulan sairaalan poliklinikan avohoidon käynti
Kuvantamistutkimuksen vastaanottokäynti
Opiskelijaterveydenhuollon, perhesuunnitteluneuvolan ja äitiysneuvolan
lääkärinvastaanoton sairaanhoidollinen käynti.
Katso tarkemmat perustelut kohdasta 1.3.
9.10 MUUT MAKSUT
Hoitokengän palauttamatta jättäminen
Uniapneakoneen palauttamatta jättäminen
Jalkaterapeutin käynti
Keltakuumerokotemaksu
Röntgenkuvan kopiomaksu
Kansainvälinen rokotuskortti
Lääkärin tekemät sairaanhoidolliset UÄ-tutkimukset äitiysneuvolassa

50,00€
50,00€
11,60€
49,00 €
12,20€
16,00€
33,80€

9.11 MUUALTA KUIN SUOMESSA ASUVALTA PERITTÄVÄ MAKSU
Asiakasmaksuasetus 24 §.
Enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei
Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu.
9.12 LABORATORIO- JA KUVANTAMISTUTKIMUKSET
Asiakasmaksuasetus 8 b. Ei maksua.
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.
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta voidaan periä 51,50 euroa, kun asiakasta
on tiedotettu asiasta asiakasmaksulain 3 §:n mukaisesti.
9.13 TERVE KUOPIO-KIOSKI, MATALAN KYNNYKSEN TERVEYDENHUOLLON PALVELU
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden antama terveysneuvonta yksilöllisesti ja ryhmissä matalan kynnyksen palvelupisteissä on maksutonta.
9.14 HENGITYSHALVAUSPOTILAALLE JÄRJESTETTÄVÄ HOITO
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Asiakasmaksuasetus 22 §.
Hengityshalvauspotilaille järjestettävä kunnallinen hoito ja hoitoon liittyvät kuljetukset ovat
maksuttomia.
10 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT
Lyhytaikainen psykiatrinen kuntoutusjakso
Osaylläpitomaksu Kuntoutusyksikkö Tukiporras

10 €/vrk

Päihdesäätiön hoitopäivä tai vastaava ostopalvelu
(kerryttää maksukattoa)
Maksukaton ylittymisen jälkeen peritään

49,60 €/hoitopäivä
22,80 €/hoitopäivä

Mielenterveysongelmissa asiakas voi hakea apua terveyskeskuksen tiimistä, josta tehdään tarvittaessa lähete terveyskeskuksessa työskenteleville psykiatrian sairaanhoitajille, Kuopion psykiatrian keskukseen tai muille KYSin psykiatrian poliklinikoille.

Psykiatriset avohoidon palvelut ovat maksuttomia terveyskeskuksen psykiatrian sairaanhoitajien
vastaanotolla sekä Kuopion psykiatrian keskuksen lääkäri- ja hoitajavastaanotolla.
Mielenterveysongelmaan liittyvä vastaanottokäynti terveyskeskuksen avohoidon vastaanotolla on
maksuton. Maksun saa periä, jos samalla käynnillä hoidetaan myös muita, fyysiseen terveyteen
liittyviä vaivoja.
Perusterveydenhuollossa terveydenhuoltolain 27 §:n perusteella järjestetyistä mielenterveystyöhön liittyvistä avosairaanhoidon palveluista ei saa periä maksuja. Perusterveydenhuollossa
avohoitona järjestetty mielenterveystyö eri hoitomuotoineen on maksutonta kaiken ikäisille
asiakkaille. Maksuja ei saa periä mielenterveystyössä annetusta sarjahoidosta, kuten psykoterapiajaksoista. Käynnin pääasiallinen syy määrittää mielenterveystyöhön liittyen palvelujen
maksuttomuuden. Avosairaanhoito on asiakkaalle maksutonta silloin, kun käynnin syynä on
nimenomaan mielenterveyteen liittyvä vaiva.
11 SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA HOITO
Asiakasmaksuasetus 9 §, 9 a §. Kerryttää maksukattoa.
Maksuja ei peritä:
• alle 18-vuotiaiden tutkimuksesta ja hoidosta
• siltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus 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. Maksua peritään vain
hammaslaboratoriolta hankituista töistä.
11.1.1 Käyntimaksut
Suuhygienistin käyntimaksu
Hammaslääkärin käyntimaksu
Erikoislääkärin käyntimaksu
Hammaskiven poisto ja hampaiden kiinnityskudosten
hoito käyntikerralta

10,30 €
13,30 €
19,50 €
19,20 €-133,60 €

11.1.2 Maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesta ja hoidosta
Suun ja hampaiston tutkimus
Tutkimus
8,50 €-38,00 €
Röntgentutkimus kuvalta
8,50 €
Leukojen ja koko hampaiston kuvaus
19,20 €
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Ehkäisevä hoito käyntikerralta
(Tutkimuksen yhteydessä käyntikerta on maksuton).
Hampaanpoisto
Hampaan leikkauksellinen poisto

8,50 €
19,20 €-38,00 €
55,60 €-78,00 €

Proteettinen hoito
Proteettisen hoidon yhteydessä velotetaan potilaalta hammastekniset kulut todellisten kulujen
suuruisina kustannusarvion mukaan.
Hampaiden paikkaus
1 pinnan täyte
2 tai useamman pinnan täyte
Puudutus/leuan puolisko

19,20 €
38,00 €- 78,00 €
8,50 €

Todistus ja lausunto sekä maksu peruuttamattomasta ajasta
Päiväkirurginen toimenpide

51,50 €
136,90 €

Maksukatto suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta
Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta.
Maksukaton seuraaminen on asiakkaan vastuulla.
12 PALVELUSETELIN ARVOT 1.1.2022
Kuopion kaupungilla on käytössä tilapäisen kotihoidon, tuetun kotona asumisen, asumisen, omaishoidon sekä rintamaveteraanien kotiin vietävien kunnallisten avopalvelujen ja
sotainvalidien palvelusetelit.
12.1 TILAPÄISEN KOTIHOIDON PALVELUSETELI
Tilapäisen kotihoidon palveluseteliä myönnetään kotihoidon palvelutasomääritysten täyttyessä
lyhytkestoiseen palveluntarpeeseen korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Tilapäisen
kotihoidon palvelusetelin arvo on kaupungin määrittelemä tasasuuruinen summa.
Palvelusetelin arvo on ma – la 24 €/ tunti ja su 36 €/ tunti.
12.2 TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUSETELI (SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO)
Tuetun kotona asumisen palveluseteli on tarkoitettu säännölliseen kotihoitoon ja palvelusetelin
arvo määräytyy asiakkaan bruttotulojen perusteella. Bruttotuloista huomioidaan kotihoidon tulorajan ylittävästä osasta 35 %.
Tuetun kotona asumisen setelin arvo maanantaista perjantaihin avuntarpeessa on 27 €/h ja maanantaista sunnuntaihin avuntarpeessa on 35 €/h. Asiakas maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuuden,
jonka suuruuteen vaikuttaa palveluntuottajan tuntihinta.
12.3 PALVELUASUMISEN JA TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI
Asumiseen myönnettävän palvelusetelin arvo ja omavastuuosuus määräytyvät asiakkaan bruttotulojen perusteella. Palvelusetelin hoitoluokkia on kaksi.
Seteli
asumisen palveluseteli 1(palveluasuminen)

94,00 €/vrk

asumisen palveluseteli 2 (tehostettu palveluasuminen)

123,80 €/vrk
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Asumisen palvelusetelin valinnut asiakas maksaa ateriapalvelun, vuokran, tukipalvelut kuten
siivouksen ja vaatehuollon sekä mahdollisen omavastuuosuuden, joka on palveluntuottajan
hoivavuorokausihinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Asiakas maksaa myös muut palveluntuottajan kanssa sopimansa palvelut.
Asumisen palvelusetelin (tehostettu ja tavallinen palveluasuminen) osalta hinnoittelu perustuu
oman tuotannon laskennalliseen hintaan ja toisaalta markkinahintaan.
12.4 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELI
Sijaishoidon enimmäismäärästä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annetussa
laissa § 6b.
Omaishoitaja voi halutessaan ostaa palvelusetelillä hoiva-apua kotiin. Tällöin palvelusetelillä
saatava avun tuntimäärä vaihtelee palveluntuottajan tuntihinnan mukaan.
Omaishoidontuen palvelusetelillä 110€/vrk. Enintään kolme seteliä kuukaudessa (330 €/kk) voi
ostaa vuorohoitoa tai päivätoimintaa yksityisestä hoitopaikasta tai hoiva-apua kotiin. Tällöin
palvelusetelillä saatava avun määrä vaihtelee palveluntuottajan hinnan mukaan. Palvelusetelistä ei peritä asiakasmaksua, vaan asiakas maksaa setelin arvon ylittävän maksuosuuden suoraan palveluntuottajalle.
12.5 LYHYTAIKAISEN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI
Lyhytaikaisen asumispalvelun palvelusetelin arvo on 85,00 €/vrk.
12.6 RINTAMAVETERAANIEN JA SOTAINVALIDIEN PALVELUSETELI
Rintamaveteraanien ja sotainvalidien palvelusetelit tehdään täyteen arvoon asti, jolloin asiakkaalle ei muodostu itsemaksuosuutta palvelusta. Valtiokonttori korvaa palvelun järjestämisen
kustannukset kaupungille.
12.7 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI
Lapsiperheiden kotipalvelussa on oman palvelutuotannon rinnalla käytössä palveluseteli, jonka
hinnat on esitetty kohdassa 4.1.1.
12.8 HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI
Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteliarvot
Perustunti ma-la ja
klo 07:00-21:00
23,00 €/h
iltatyö ma-pe
Yötyö ma-pe ja
klo 21:00-07:00
27,00 €/h
iltatyö lauantaisin
klo 18:00-21:00
27,00 €/h
Lauantaiyötyö
klo 21:00-24:00
45,00 €/h
Sunnuntai ja arkipyhä
45,00 €/h
Asiakkaalta ei peritä omavastuuosuutta eikä muita kuluja palvelusetelillä tuotettavasta palveluista.
12.9 PÄIVÄTOIMINNAN PALVELUSETELI
Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisen päivätoiminnan palveluseteliarvot
Kokopäivätoiminta
enintään 5h/pv
100 €/pv
Puolipäivätoiminta
enintään 3h/pv
60 €/pv
Yhden palvelusetelin arvo on 20 €/h
Asiakkaalta ei peritä omavastuuosuutta eikä muita kuluja palvelusetelillä tuotettavasta palveluista.
12.10 ERITYISEN PALJON TUKEA TARVITSEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN JA AUTISTIEN PALVELUSETELI
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Asumispalvelu
195,88 €/vrk
Erityisen vaativa osapäivätoiminta
67,06 €/toimintapäivä
Erityisen vaativa kokopäivätoiminta
134,13 €/toimintapäivä
Kokonaispalvelun (asuminen ja päivätoiminta) palvelusetelin hinta on joko osapäivätoiminnalla
262,94 €/vrk ja kokopäivätoiminnalla 330,01 €/vrk. Asiakas maksaa normaaliin tapaan vuokran ja asiakkaalta peritään ylläpitomaksua kohdan 7.1.1 mukaisesti.
13 ASIAKASMAKSUJEN ALENTAMISPERUSTEET
Perustuu asiakasmaksulain 11 §:ään. Katso myös kappale 1.4.
Asiakasmaksulain 11 §:n mukaisista maksujen alentamisperusteista tai maksujen perimättä
jättämisestä on perusturva- ja terveyslautakunnan hyväksymä erillinen ohje.

