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1 KÄYTTÖÖNOTETTAVIA PERIAATTEITA  
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2021 alkaen ovat voimassa koko Oulunkaaressa.  

1. Asiakkaan siirtyessä Oulunkaaren yksiköstä toiseen (laitoshoito- asumisyksiköt/asumisyksiköt-laitoshoito/lai-
toshoito-laitoshoito/asumisyksikkö-asumisyksikkö) ei lähettävä yksikkö laskuta lähtöpäivää.  

2. Jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan palveluasumiseen/laitoshoitoon, peritään palveluasumisen/ laitos-
hoidon maksu tulopäivältä, mutta ei perhehoidon maksua ko. päivältä.  Jos asiakas siirtyy palveluasumi-
sesta/laitoksesta perhehoitoon, peritään palveluasumisen/ laitoshoidon maksu lähtöpäivältä, mutta ei per-
hehoidon maksua ko. päivältä. 

3. Asiakasmaksuasetuksen 8 §:n mukaan, jos potilas erikoissairaanhoidon poliklinikalla suoritetun tutkimuksen 
jälkeen otetaan välittömästi sairaalaan hoidettavaksi, peritään häneltä poliklinikkamaksun sijasta lyhytaikai-
sen laitoshoidon hoitopäivämaksu. 1.1.2021 lukien säännöstä sovelletaan koko Oulunkaaren alueella poti-
laan siirtyessä avohoitoyksiköstä välittömästi laitoshoitoyksikköön. 

 

1.1 KAIKISSA ASIAKASMAKSUPÄÄTÖKSISSÄ SOVELLETAAN 

 
Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992; jäljempänä asiakasmaksulaki) ja asetusta so-
siaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992; jäljempänä asiakasmaksuasetus). 

 

1.2 ENIMMÄISMÄÄRÄ (ASIAKASMAKSULAKI 2 §) 
 

Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.  

 

1.3 ASIAKASMAKSUN ALENTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN (Asiakasmak-
sulaki 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 kuntayhtymä voi päättää, että:  

1) muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa tar-
koitetuilla perusteilla; tai  

2) maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.  

 



 

 

 

Muiden kuin sosiaalihuollon palveluista määrättyjen maksujen ja terveydenhuollon maksukyvyn mukaan 
määrättyjen maksujen perimättä jättämisessä tai alentamisessa sovelletaan kohtaa 1. 

3) Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja, johtava sosiaalityöntekijä, erityisryhmien asumispalveluvastaava, terveys-
palvelujohtaja ja vanhuspalvelujohtaja päättävät asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä. 
Suunterveydenhuollossa maksun asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättää johtava 
hammaslääkäri. 

 

1.4 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN 
 

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 muuttu-
neet 

 maksu osoittautuu virheelliseksi tai  

 palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan.  
 

Osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkistukset tehdään voimassaole-
van lainsäädännön mukaan.   

 

1.5 MAKSUKATTO (Asiakasmaksulaki 6 a §, Asiakasmaksuasetus 26 a § ja KL Yleis-

kirje38/80/99) 
 

Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty enimmäismäärä, maksukatto.  
Maksukatto on 683 €/ vuosi (vuosina 2020-2021).  

Seurantajakso on kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 683 €, ovat mak-
sukattoon 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). 

 Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.   

 



 

 

 

MAKSUKATTOON LASKETAAN: 

 terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut,   

 fysioterapiamaksut 

 sarjahoidon maksut 

 sairaalan poliklinikkamaksut 

 päiväkirurgian maksut 

 lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa 

 yö- ja päivähoidon maksut (lyhytaikainen laitoshoito) 

 kuntoutushoidon maksut 

 em. ostopalveluista Oulunkaaren perimät asiakasmaksut 

MAKSUKATON ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT ESIMERKIKSI SEURAAVAT MAKSUT:  

 hammashoidosta 

 sairaankuljetuksesta 

 lääkärintodistuksista 

 yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista. 

 pitkäaikainen laitoshoito  

 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  

MAKSUKATON TÄYTTYMISEN JÄLKEEN PERITTÄVÄT MAKSUT OVAT SEURAAVAT: 

 Poliklinikkakäynnit  maksuton  

 Päiväkirurgiset käynnit maksuton  

 Sarjahoitokäynnit  maksuton  

 Päivä- ja yöhoito (laitoshoito) maksuton  

 Kuntoutushoito  maksuton  

 Lyhytaikainen laitoshoito 22,50 €  

  

VAPAAKORTTI  

Maksukaton täyttymisen jälkeen myönnetään vapaakortti. Vapaakortin myöntää se terveydenhuollon laitos, 
jossa maksukatto on täyttynyt. Vapaakortti on maksukaton täyttymisestä lähtien voimassa kalenterivuoden 
loppuun saakka. 



 

 

 

1.6 SOTAINVALIDIT (SOTILASVAMMALAKI 404/1948 § 6, 6A, 6B) 

 

Sotainvalideilta, joiden vammaisuusaste on vähintään 10 % (Sotilasvammalaki 6 ja 6 e §:n), ei peritä asiakas-
maksua terveydentilan tarkastuksista, sairaanhoidosta, kuntoutushoidosta, kotihoidosta, pitkäaikaisesta lai-
toshoidosta, omaishoidosta eikä palveluasumisen hoivapalvelusta.  

Lisäksi valtionkonttori korvaa kolme jalkahoitoa kalenterivuodessa, apuvälineitä ja asunnon muutostöitä. 
Korvaukset peritään Valtiokonttorilta.  

 

1.7 POISSAOLOT (ASIAKASMAKSUASETUS 32 §) 

 

Asiakkaalta peritään asumispalvelujen ja säännöllisen kotihoidon maksu läsnäolopäiviltä. Mahdolliselta sai-
raalassaoloajalta ei maksua peritä (mukaan lukien palvelukodista/säännöllisen kotihoidon piiristä lähtö-
päivä).  

Kotona annettavissa palveluissa, palveluasumisessa, perhehoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakas-
maksu peritään käyttäjästä johtuvan tilapäisen keskeytyksen ajalta. Jos palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi, 
ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä osalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta 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).   

 

1.8 ASIAKIRJAPYYNNÖISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 

 

Asiakirjapyynnöt (mm. potilasasiakirjat, asiakaskertomukset) toimitetaan maksutta kerran vuodessa. Tämän 
jälkeen asiakirjojen, tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena peritään maksu seuraavasti:  

 ensimmäiseltä sivulta 6,65 e (sis. alv 24 %) 

 kultakin seuraavalta sivulta 0,12 e (sis. alv 24 %) Lisäksi peritään mahdolliset postimak-
sut. Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiin-
teä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta 
peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu. Kiinteä perus-
maksu on 32,20 euroa / tunti (sis. alv 24 %). Maksu peritään kultakin alkavalta 15 mi-
nuutilta. Potilaskirjojen tietojen antamisesta peritään korvaus vain silloin, jos siitä, kun 
asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedon, on kulunut vä-
hemmän kuin yksi vuosi. 



 

 

 

2. TERVEYDENHUOLLON MAKSUT  
 

2.1 AVOSAIRAANHOIDON LÄÄKÄRIPALVELUT (ASIAKASMAKSUASETUS 7 §, KERRYT-

TÄÄ MAKSUKATTOA) 
 

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu 41,20 €/vuosi tai 20,60 €/käynti: 

 asiakkaalta peritään vuosimaksu 41,20 €/ vuosi. Jos asiakas ei maksa vuosimaksua, 
asiakkaalta peritään joka käynniltä 20,60 €. 

 veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton 

 lääkärin tekemä työttömän terveystarkastus: ensimmäinen lääkärikäynti, kun tervey-
denhoitaja/sairaanhoitaja ohjaa asiakkaan lääkärin vastaanotolle maksuton (työttö-
män terveystarkastus sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan tekemänä on maksuton)  

 

Etäpalvelu (videovälitteisesti internetyhteyden kautta) on verrattavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin. 

 

Terveyskeskuksen päivystyksessä arkisin klo 20-08 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä päivys-
tyskäyntimaksu 28,30 €/käynti.  

 Maksu peritään 18-vuotta täyttäneiltä  

 Päivystyskäyntimaksu peritään arkisin klo 20-08 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja py-
häpäivinä terveyskeskuksissa, joissa päivystystä edellä mainittuina aikoina järjeste-
tään  

  

Päivystyskäyntimaksu 28,30 €/käynti peritään myös henkilöltä, joka on jo maksanut vuosimaksun 41,20 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1 SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA HOITO (ASIAKASMAKSUASETUS 9 §, EI KER-

RYTÄ MAKSUKATTOA) 
 

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 

 

 

 

MAKSU TUTUKIMUKSESTA, HAMMASTARKASTUKSESTA JA SAIRAUKSIEN HOIDON     TOIMENPITEELTÄ VAA-
TIVUSLUOKAN 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 € 

  

KUVANTAMISTUTKIMUKSET 

Hammaskuva 8,40 € 

Panoraamaröntgen 18,90 € 

Ehkäisevä hoito: SC-ryhmän suun terveyden edistämi-
sen toimenpiteet 

8,40 € 

 

PROTEETTISET TOIMENPITEET 

Proteesin pohjaus 54,90 € 

Proteesin korjaus 37,50 € 

Akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50 € 

Kruunut ja sillat /hammas 183,50 € 

Rankaproteesi 222,70 € 

Sarjassa annettava hoito 11,40 € 

 

Maksua ei saa periä hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä 
työstä henkilöiltä, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnuk-
sen 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 mii-
nanraivaustehtäviin osallistumisesta. 



 

 

 

2.2 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS (TERVEYDENHOITOLAKI 29 §) 
 

Terveydenhuoltolain 29 §:ssä tarkoitettuun lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluva neuvonta, kuntoutustar-
vetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä sopeutumisvalmennus- ja kuntoutusohjaus ovat maksutto-
mia (asiakasmaksulaki 5 § 6-kohta).    

 

2.2.1 YKSILÖKOHTAINEN FYSIOTERAPIA (ASIAKASMAKSUASETUS 7 §, KERRYTTÄÄ MAKSU-

KATTOA) 

11,40 € /hoitokerta 

 apuvälinearviokäynnit maksuttomia 

 alle 18-vuotiaille maksuton 

 

2.2.2 SARJASSA ANNETTAVA HOITO TERVEYSKESKUKSESSA (ASIAKASMAKSUASETUS 11 §, 

KERRYTTÄÄ MAKSUKATTOA) 

11,40 €/hoitokerta  

 maksu peritään enintään 45 hoitokerralta/vuosi, jonka jälkeen maksutonalle 

  18-vuotiaille maksuton 

Terveyskeskuksessa sarjahoitomaksu peritään: 

 jatkuvasta dialyysihoidosta  

 lääkinnällisestä kuntoutuksesta  
 

2.2.3 FYSIO- JA TOIMINTATERAPEUTIN KOTIKÄYNTI (KERRYTTÄÄ MAKSUKATTOA) 

 

Yksilökohtainen fysioterapia 11,40 €/käynti (Patu 18.3.20 §31). Laitoshoidossa olevilta ei peritä maksua, pal-
veluasunnoissa olevilta peritään. 

Sarjahoitona toteutettu lääkinnällinen kuntoutus lukuun ottamatta puheterapiaa 11,40 €/ käynti, enintään 
45 kertaa /vuosi (esim. fysio- ja toimintaterapia) 

 kotiutumisen liittyen 1-3 kotikäyntiä maksuttomia  

 fysioterapeutin ohjattu ryhmäkuntoutus maksuton 

 kotikuntoutus säännöllisen kotihoidon asiakkaalle maksuttomia 

 apuvälinearviokäynnit maksuttomia 

 etäohjauksena (tabletin tai tietokoneen kautta) toteutettu kuntoutus maksuton  

 alle 18-vuotilaille maksuttomia 

 

 



 

 

 

Peruukin korvauskatto syöpähoitojen jälkeen (tilapäinen tarve), korvauskatto 252€/peruukki, 1 peruukki vuo-
dessa. (Patu 18.3.20 §31) 

Peruukki pitkäaikaisen sairauden vuoksi (esim. alopecia): 252€/peruukki, 1-2 peruukkia vuodessa. (Patu 
18.3.20 §31) 

Erikoisperuukki (aitohius, hiuslisäke tms.) 800€/peruukki, 1 peruukki vuodessa, erikoislääkärin suosituksesta. 
(Patu 18.3.20 §31) 

 

2.3 ERIKOISSAIRAANHOIDON MAKSUT (KERRYTTÄÄ MAKSUKATTOA) 

 

2.3.1 SAIRAALAN POLIKLINIKKAMAKSU (ASIAKASMAKSUASETUS 8 §, KERRYTTÄÄ MAKSUKATTOA) 

 

Kaikkien ammattiryhmien erikoissairaanhoidon vastaanotot ja tutkimuskäynnit ovat maksullisia, ellei asia-
kasmaksulaki 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 vä-
littömästi vuodeosastolle. Tällöin potilaalta peritään poliklinikkamaksun sijasta lyhytaikaisen laitoshoidon 
hoitopäivämaksu.   
 
Potilaan käydessä useammilla poliklinikoilla saman päivän aikana, olipa kyseessä samasta tai eri terveyson-
gelman hoidosta, sama tai eri erikoisala, peritään vain yksi poliklinikkamaksu/päivä.  

Poliklinikkamaksua ei peritä psykiatrisen avohoidon poliklinikkakäynneistä eli poliklinikkakäynti on ilmainen 
potilaalle seuraavilla erikoisaloilla:   

 lastenpsykiatria  

 nuorisopsykiatria  

 yleissairaalapsykiatria 

 riippuvuuspoliklinikka 

 aikuispsykiatria  
  

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 PÄIVÄKIRURGINEN/LYHYTJÄLKIHOITOINEN KÄYNTI (ASIAKASMAKSUASETUS 8 A §, KERRYT-

TÄÄ 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 sai-
raalan vuodeosastolle, peritään leikkaustoimenpidepäivältä päiväkirurgian maksu ja seuraavilta hoitopäiviltä 
vuodeosastohoidon maksu. Mikäli terveyskeskuksen vuodeosastopotilas käy päiväkirurgisessa toimenpi-
teessä, (ennalta suunniteltu) on käynti potilaalle maksuton.  

Sotaveteraanit maksavat päiväkirurgisen asiakasmaksun. 

 

2.4 LABORATORIO- JA KUVANTAMISTUTKIMUKSET (ASIAKASMAKSUASETUS 8 B §, EI KER-

RYTÄ MAKSUKATTOA) 

 

Terveyskeskuksen tai erikoissairaanhoidon lähetteellä tehdyt laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ovat 
maksuttomia lukuun ottamatta suunterveydenhuollon kuvantamistutkimuksia. 
 
Yksityislääkärin tai yksityisen terveydenhuoltoyksikön lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutki-
muksista, jotka eivät ole osa muuta laskutettavaa hoitokäyntiä, peritään enintään palvelun tuottamisesta 
aiheutuvia kustannuksia vastaava maksu erillisen hinnaston mukaan.    
 
 

2.5 HENGITYSHALVALUSPOTILAALLE JÄRJESTETTÄVÄ HOITO (ASIAKASMAKSUASETUS 22 §) 
EI MAKSUA 
 

Hengityshalvauspotilas on henkilö, jonka erikoissairaanhoidon alainen ylilääkäri tai asiantuntijaryhmä on 

määritellyt hengityshalvauspotilaaksi jatkuvan ja pitkäaikaisen hengityskonetarpeen nojalla.  

Hengityshalvauspotilaan erityisasema on määritelty asiakasmaksulain 5 §:ssä ja asiakasmaksuasetuksen 22 

§:ssä. Hengityshalvauspotilaalle järjestetty hoito, ylläpito ja hoitoon liittyvät kuljetukset ovat maksuttomia 

ja niistä vastaa terveydenhuolto.  

Hoito tulee järjestää sairaalassa tai sairaalan kirjoista poistamatta kotihoidossa. Kuntoutuksesta vastaa hoi-

tava sairaala. Kuntoutus voidaan toteuttaa sairaalan omana toimintana tai ostopalveluna 



 

 

 

2.6 MAKSU LÄÄKÄRINTODISTUKSESTA/LAUSUNNOSTA (ASIAKASMAKSULAKI 5 § 
D-KOHTA, ASIAKASMAKSUASETUS 23 §, EI KERRYTÄ MAKSUKATTOA) 

 

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   

 Todistus asunnonhakua varten  

 Todistus asumispalvelupaikka-anomusta varten 

 Todistus turvapuhelinanomusta varten  

 Lausunto työvoimatoimistoa varten 

 Todistus verotusta tai 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.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.6.2 AJOKORTTILAISSA SÄÄDETEYN AJO-OIKEUDEN SAAMISEKSI TAI SÄILYTTÄMISEKSI 
TARVITTAVA LÄÄKÄRINTODISTUS 

Ajokorttitodistus 61,00 €  

 

2.6.3 MAKSUTTOMAT TODISTUKSET 

 

Seuraavat hoitoon liittyvät todistukset ja lausunnot ovat maksuttomia:  

 Kansanterveystyössä/terveyskeskuksessa hoitoon liittyvät todistukset ja lausunnot, 
esim. B-lausunto 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 lapsen sairaudesta 

 Nuorison terveystodistus  

 Todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten 

 Lähete sairaalaan  

 Joukkorokotustodistus 

 Neuvola- ja kouluterveydenhuollon todistukset (esim. jälkitarkastustodistus äitiyspäi-
värahaa varten) 

 Todistus potilaan kuljetuksesta = matkatodistus 

 Kutsuntatarkastustodistus = lääkärinlausunto puolustusvoimia varten 

 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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.7 KÄYTTÄMÄTTÄ JA PERUTTAMATTA 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 vastaan-
ottoajasta 

 kalliin kuvantamistutkimuksen käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta 
   

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

 

2.8 MUUALTA KUIN SUOMESSA ASUVALTA PERITTÄVÄ MAKSU (ASIAKASMAKSUASETUS 
24 §, EI KERRYTÄ MAKSUKATTOA) 

 

Muulta kuin Suomessa asuvalta peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suurui-
nen maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 KOTONA ANNETTAVA PALVELU 

 

3.1 KOTISAIRAANHOITO, TEHOSTETTU KOTISAIRAANHOITO 
 

 Lääkärin/hammaslääkärin kotikäynti 19,10 €/käynti  

 Muun henkilön suorittama kotikäynti 12,10 €/käynti  

 HUOM! Jatkuvasti säännöllisesti kotiin annettavista palveluista (4 kertaa tai useammin 
kuukaudessa) annettu säännöllinen kotisairaanhoito/kotisairaalahoito/kotipalvelu) 
peritään hoitotuntien ja asiakkaan maksukyvyn mukainen kuukausimaksu (ks. kappale 
3.3). 

 KOTISAIRAALA 26 €/vrk (17.4.19 §51). Ei kerrytä maksukattoa. Kotisairaalajakson ai-
kana mahdollinen säännöllisen kotihoidon maksu keskeytyy. 

 

3.2 TILAPÄINEN KOTIHOITO (Asiakasmaksuasetus 3 §, kunnan itse määrittämä maksu) 

 

Tilapäisen palvelun kestosta ja toteutuksesta sovitaan hakijan kanssa perustuen palvelutarvearvioon. Tila-
päistä palvelua voidaan sopia 1-3 käyntikertaa kerrallaan.  

 

 
Käynti 

 
Arkisin 

Viikonloppuisin + 
arkipyhät 

alle 2 tuntia 18,55 € 23,70 € 

2-4 tuntia 23,70 € 28,90 € 

4-6 tuntia 28,90 € 34,00 € 

koko työpäivä, max. 8 tuntia 34,00 € 39,20 € 

 

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu on maksutonta 12h/ perhe vuodessa (kalenterivuosi) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 JATKUVA JA SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO (ASIAKASMAKSUASETUS 3 §, 27-31 §) 

 
Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta /kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen 
(607/1983) 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja mää-
rän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. 

   

Jatkuvalla palvelulla tarkoitetaan säännöllistä, vähintään kerran viikossa annettavaa palvelua, joka perustuu 
hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Maksu määräytyy seuraavan taulukon perusteella bruttotuloista määritel-
tynä prosenttiosuutena. Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittä-
vistä kuukausituloista. 
   
Kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuk-
sia.  
 

Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukko 1.1.2020 alkaen  

Henkilöitä 
perheessä 

Tuloraja 
€/kk 

Palvelua 
>10/kk 

Palvelua  
11-20/kk 

Palvelua  
21-30h/kk 

Palvelua 
 31-40h/kk 

Palvelua >41 
h/kk 

1 588 19% 23% 27% 31% 35% 

2 1087 18% 19% 20% 21% 22% 

3 1701 14% 15% 16% 17% 18% 

4 2103 11% 12% 13% 14% 15% 

5 2546 9% 10% 11% 12% 13% 

6 2924 7% 8% 9% 10% 11% 

lisählö 357      

 

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 348,00 eurolla ja maksuprosenttia alenne-
taan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.  

 

 Säännöllisessä kotihoidossa olevalta asiakkaalta peritään kuukausimaksutaulukon mu-
kainen maksu ja asiakkaan kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma.  

 Säännöllisen kotihoidon asiakkailla, joiden avun tarve vaihtelee tai muuttuu, voidaan 
avun tarpeen määrää seurata kolmen kuukauden ajan ennen kuin asiakasmaksua tar-
kistetaan. Tällöin uusi maksu tulee voimaan kolmen kuukauden seuranta-ajan kulut-
tua.   

 Mikäli asiakkaan tulot muuttuvat oleellisesti maksua tarkistetaan. Asiakasmaksut tar-
kistetaan kuitenkin vähintään joka toinen vuosi (samanaikaisesti lakisääteisten indek-
sitarkistusten kanssa).  

 

Kotona annettavan palvelun maksua ei peritä keskeytyksen ajalta (ks. kohta Poissaolot ja siinä olevat poik-
keukset).  



 

 

 

Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot säännöllisessä kotihoidossa (asiakasmaksuasetus 27 
§): 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 rintama-
lisä, elatusapu ja -tuki)  

 metsätulo (asiakasmaksuasetus 28 a §)  

 jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi ku-
luneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo  

 edellytyksenä kuittien/tositteiden ja pankin tiliotteiden esittäminen 
  

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

 lapsilisä ja lapsen hoitotuki  

 kansaneläkelain mukainen lapsikorotus 

 asumistuki 

 vammaistuki 

 rintamalisä  

 eikä muita asiakasmaksuasetuksen 29 §:ssä mainittuja tukia ja avustuksia 
 

 

3.4 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.  

 

3.5 TUKIPALVELUT 

 

Tukipalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai – asetuksessa, joten kunta voi periä 
niistä päättämänsä maksun. Palvelun myöntäminen edellyttää asiakkaan palvelutarpeen arviointia. Tukipal-
velujen tarve kirjataan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja tehdään palvelu- ja maksupäätös. 

 

 

 

 



 

 

 

3.5.1 ATERIAPALVELU (vanhuspalvelut, perhepalvelut) 

 

Kotiin kuljetettujen aterioiden vähimmäistilausmäärä on vähintään kolme ateriaa viikossa. Toimintakyvyn 
muuttuessa ateriatilausten määrää voidaan vähentää ja /tai lisätä, tai ateriapalvelu voidaan päättää.  

Ateriapalveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suurui-
nen. 

Ii 

Kotiin kuljetettu ateria   8,35 €/ateria 

Yksikössä syöty ateria (ruokala) 6,36 €/ateria 

Asumispalveluiden ateriapäivä 435 €/kk, 14,50 €/pv 

Kaarikoti, Aseman asuntola, Startti 14,50 €/pv 

(mikäli asiakas ei osallistu aterioiden valmistamiseen) 

 

Pudasjärvi 

Kotiin kuljetettu ateria   7,25 €/ateria 

Yksikössä syöty ateria (ruokala) 7,25 €/ ateria   

Asumispalveluiden ateriapäivä 465 €/kk,15,50 €/pv  

Rimmin palvelukoti  15,50 €/ pv 

 

Simo 

Kotiin kuljetettu ateria  7,00€/ateria   

Asumispalveluiden ateriapäivä 366,00 €/kk, 12,20 €/pv 

Lohipirtti   12,20 €/pv 

 

 

 

 

 



 

 

 

Utajärvi 

Kotiin kuljetettu ateria  6,30 €/ateria  

Asumispalveluiden ateriapäivä, Metsola 465 €/kk ,15,50€/vrk  

Siirankartano ja Siirankammari 12,20 €/vrk 

Työ- ja päivätoiminta   4,90 €/ateria (lounas) 

 

Vaala 

Vanhuspalvelut 

Kotiin kuljetettu ateria   6,30 €      

Asumispalveluiden ateriapäivä 465 €/kk,15,50 €/vrk  

Kotiranta   15,50 €/vrk 

Työ- ja päivätoiminta  tuottajahinnan mukaisesti 

 

3.5.2 TURVAPALVELUT 
 

Kotona asumista tukevat turvapalvelut: 

Palvelutarvearvioon perustuvat turvalaitteet ovat kotihoidon asiakkaille maksuttomia. (Patu 18.3.20 §27).  
Muista syistä käyttöön otettujen turvalaitteista peritään maksu todellisten kustannusten mukaisesti. 

 

3.5.3 SAATTAJAPALVELU  

 

Ensisijaisesti saattaja-apu järjestetään omaisten, lähipiirin tai vapaaehtoistyön turvin. Kotihoito avustaa tar-
vittaessa vapaaehtoisen saattajan tilaamisessa. Kotihoidon järjestämästä saattajapalvelusta peritään tilapäi-
sen kotihoidon maksu. 

 

 

 

 



 

 

3.5.4 MUUT PALVELUT 

 

Vaatehuolto  7 €/ kone 

Siivouspalvelut OSTOPALVELUNA HANKITTU SIIVOUKSEN ASIAKASMAKSU ON TODELLISEN 

KUSTANNUKSEN MUKAINEN.  

Kylvetyspalvelu Tilapäisen kotihoidon maksu. 

Kuljetuspalvelu Linja-autotaksan mukainen omavastuu. 

Asiointi- ja kauppapalvelu 12,00 €/kerta 

Saattajapalvelu Tilapäisen kotihoidon maksu. 

Tilapäisasuminen/ koekotiutus 20 € / vrk, sis. turvalaitteet, siivous ja vuokra. 

  

3.6  IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAINEN / TILAPÄINEN PALVELUASUMINEN 
 

35,00 €/ hoitopäivä (sisältää hoivan, ateriat ja asumiskulut) 

 

3.7 IKÄIHMISTEN PÄIVÄHOITO / OSAVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN 

 

Päivähoitoa max. 10 tuntia päivässä 25€ /kerta. 

 

3.8 OMAISHOITAJAN VAPAAPÄIVÄT 

 

Omaishoitajan vapaapäivät 11,40 € /pvä lakisääteisen kolmen (3) vapaapäivän ajalta ja sen jälkeen 35,00 €/ 
hoitopäivä. 

  

3.9 PÄIVÄTOIMINTA (IKÄIHMISET) 

 

Päivätoiminta   20,00 €/pvä (5 tuntia tai yli), sisältää lounaan ja iltapäiväkahvin 
Osapäivätoiminta   10,00 €/pvä (alle 5 tuntia), sisältää kahvin 
Kuljetus päivätoimintaan   8,00 €  
 
 



 

 

 

3.10 PERUMATTA JÄÄNYT LYHYTAIKAINEN ASUMISPALVELU / OMAISHOIDON VAPAA 

 

Perumatta jääneestä ajasta peritään 35,00 €.  
 

3.11 PITKÄAIKAISEN HOIDON MAKSU 

 

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 
(1992/734) 7 c § 
 
Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Jos suurempituloinen puoliso 
on laitoshoidossa, hoitomaksu voi olla enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaalle 
taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 110 euroa 1.1.2020 lähtien. 

 

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen laitos-
hoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. (Asiakasmaksulainmukainen päätös) Muutoin maksu mää-
rätään sen jälkeen, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli 3 kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heiken-
tynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa. (Lääketieteellisin perustein) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.12 TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN MAKSU 

 

Tehostetun asumispalvelun maksu määräytyy asiakkaan nettotuloista, joista vähennetään asumisen vuokra, 
ateriat, perusmaksu ja käyttövara 150 € ja tästä jäljelle jäävästä osuudesta hoitomaksun osuus on 50%. Yllä-
pitomaksu on 51,50 €/kk. 

 

 Jos asiakas on poissa ympärivuorokautisesta palveluasumisesta yhtäjaksoisesti 7 päi-
vää kuukaudesta, hänen ylläpitomaksuaan alennetaan siten, että ylläpitomaksu muu-
tetaan päivähinnaksi jakamalla kuukausihinta 30:llä ja kerrotaan läsnäolopäivillä.  
 

 Asumispalvelun maksua määriteltäessä tuloiksi huomioidaan: 
 

 eläkkeet ja muut veronalaiset ansio- ja pääomatulot (jos tulo on yli 1,00 €/kk),  

 verosta vapaat tulot (esim. hoitotuki sisältäen veteraanilisän, ylimääräinen rintama-
lisä, elatusapu ja -tuki) metsätulo (asiakasmaksuasetus 28 a §), laskennallinen tulo 
(keskimääräinen vuotuinen verohallinnon vahvistama tuotto hehtaarilta kerrottuna 
metsämaan pinta-alalla, tästä vähennetään 10 % ja metsätalouden korot)   

 muu jatkuva henkilökohtainen tulo 

 pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko- (myös määräaikaistalletusten ko-
rot), osinko- ja vuokratulot (kulut vähennettyinä), mikäli bruttotulo ylittää 1,00 €/kk. 

 jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi ku-
luneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo  

 edellytyksenä kuittien/tositteiden ja pankin tiliotteiden esittäminen 

 asumistuki 
 

 hoitotuki (sisältää mahdollisen veteraanituen) 

 ylimääräinen rintamalisä 
 

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

 lapsilisä ja lapsen hoitotuki  

 vammaistukea 

 kansaneläkelain mukainen lapsikorotus 

 tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja tai 
haittarahaa 

 rintamalisä  

 elatusapua tai elatustukea, jota maksetaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan puo-
lison alaikäiselle lapselle  

 eläkkeisiin ja niihin verrattaviin tuloihin sisältyviä huollettavista aiheutuvia korotuksia 
(esim. lapsikorotus)  

 kertaluonteisia myyntituloja tai luovutusvoittoja (esim. osake-, kiinteistö- tai metsän 
myynti)  

 muita asiakasmaksuasetuksen 29 §:ssä tarkoitettuja tukia ja avustuksia  

 

 



 

 

 

Asumispalvelumaksua määriteltäessä vähennykseksi hyväksytään  

 Asunnon ylläpitokustannuksia voidaan huomioida enintään 3 kk:n ajan asumispalve-
lun alkamisesta, taloudellinen tilanne ja säästöt huomioiden.  

 Ulosotto  

 Kotiin jäävän pienempituloisen puolison menoja voidaan ottaa harkinnanvaraisena vä-
hennyksenä huomioon siten, että hänen asumisensa pystytään turvaamaan hänen 
muuta toimeentuloaan vaarantamatta.   

 Asiakkaan taloudellinen tilanne huomioon ottaen muut henkilökohtaisista tarpeista 
aiheutuvat tai tavanomaista suuremmat menot (mm. tavanomaista suuremmat ter-
veydenhuollon menot, suuret ei-kelakorvattavat maksukattoon sisältymättömät lää-
kemenot) ja asiakkaalle muodostuu oikeus toimeentulotukeen 

 Edellytyksenä kuittien/tositteiden ja pankin tiliotteiden esittäminen 
 

3.13 PERHEHOITO (IKÄIHMISET) 

 

Pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään asiakasmaksuna enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausitu-
loista (asiakasmaksulaki 7 c § ja 14 §, asiakasmaksuasetus 19 § ja 33 §).  Asiakkaalle tulee jäädä käyttöön 
lakisääteinen vähimmäiskäyttövara, 107,00 €/kk.  
 
Oulunkaaressa pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään maksua mukaillen tehostetun asumispalvelun asiakas- 
maksua. Pitkäaikaisen perhehoidon hoitomaksu on 60 % asiakkaan nettotuloista, kun niistä on ensin vähen-
netty käyttövara, ruokapäivämaksu sekä ikääntyneiden perhehoidon perusmaksu.  Ikääntyneiden perhehoi-
don perusmaksu sisältää asumiskustannukset sekä siivouksen, pyykkihuollon ja asumiseen kuluvat yleiset ai-
neet ja tarvikkeet. 
 
PERUSMAKSU 10 €/vrk  
ATERIAMAKSU 15,50 €/vrk 
  
Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavista tekijöistä, maksun määräämisen perusteena olevista tu-
loista ja tuloista tehtävistä vähennyksistä on säädetty asiakasmaksulaissa (10, 10 b ja 10 c §).  

Jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan palveluasumiseen/laitoshoitoon, peritään palveluasumisen/ laitos-
hoidon maksu tulopäivältä, mutta ei perhehoidon maksua ko. päivältä.  Jos asiakas siirtyy palveluasumi-
sesta/laitoksesta perhehoitoon, peritään palveluasumisen/ laitoshoidon maksu lähtöpäivältä, mutta ei per-
hehoidon maksua ko. päivältä.  
 

3.14 TILAPÄINEN PERHEHOITO (IKÄIHMISET) 

 

Tilapäinen perhehoito 35 €/vrk. Sisältää hoivan, ateriat ja asumiskulut    

Osavuorokautinen perhehoito 25 €/vrk.  Sisältää hoivan ja hoidon aikaiset ateriat. 



 

 

 

3.15 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJIEN PÄIVÄTOIMINTA 

 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien työ- ja päivätoiminnassa asiakasmaksuna peritään ateriamaksu toteu-
tuman mukaan.  

 

3.16 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJIEN KOTIIN ANNETUT PSYKOSOSIAALISET TU-

KIKÄYNNIT (ASIAKASMAKSULAKI 5 §, TERVEYDENHUOLTOLAKI 27 §) 

 

Kun asiakas ei asu tuetun asumisen yksikössä tai muussa asumispalvelussa ja hänen kotiinsa järjestetään oh-
jausta, neuvontaa ja psykososiaalisia tukikäyntejä ovat tukikäynnit asiakkaalle maksuttomia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 ASUMISPALVELUT, SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET (EI KERRYTÄ MAK-

SUKATTOA) 
 

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen asiakasmaksujen määräytymisperusteita ei ole säädetty asia-
kasmaksulaissa tai –asetuksessa. Oulunkaaressa sovelletaan maksujen määräytymisessä säännöllisen koti-
hoidon maksuperusteita, joista on säädetty asiakasmaksuasetuksessa (3 § tulorajan osalta ja 27 - 31 §).  
  

 

4.1 PERHEHOITO (MIELENTEREYSKUNTOUTUJAT, SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET) 

 

Pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään asiakasmaksuna enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausitu-
loista (asiakasmaksulaki 7 c § ja 14 §, asiakasmaksuasetus 19 § ja 33 §).  Asiakkaalle tulee jäädä käyttöön 
lakisääteinen vähimmäiskäyttövara 110,00 €/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 tu-
loista ja tuloista tehtävistä vähennyksistä on säädetty asiakasmaksulaissa (10, 10 b ja 10 c §).  

Perhehoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita sosiaalihuollon avohoidon palvelumaksuja, ku-
ten kotihoidon maksua tai päivätoiminnan maksua.  
  
Jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan palveluasumiseen/laitoshoitoon, peritään palveluasumisen/ laitos-
hoidon maksu tulopäivältä, mutta ei perhehoidon maksua ko. päivältä.  Jos asiakas siirtyy palveluasumi-
sesta/laitoksesta perhehoitoon, peritään palveluasumisen/ laitoshoidon maksu lähtöpäivältä, mutta ei per-
hehoidon maksua ko. päivältä.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4.2 RYHMÄKODIT 

 

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

 

4.2.1 ASUMISPALVELUIDEN YLLÄPITOMAKSU 

   

Ryhmäkotien ylläpitomaksu 51,50 €/ asukas/ kk.  

Sisältyy kodin yhteiset varusteet, kodin puhdistusaineet, wc-paperit, käsipyyhkeet ja turvalaitteet (ryhmäko-
din yhteisessä käytössä oleva turvapuhelin +turvaranneke)  

 

4.3 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJIEN TUKIASUMINEN, PALVELUASUMINEN JA 

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN (SOSIAALIHUOLTOLAKI 21 §) 

 

Asumispalvelun piirissä oleva asiakas tekee vuokrasopimuksen palveluntuottajan kanssa ja maksaa tälle so-

pimuksen mukaisen vuokra ja ateriamaksu. 

 

4.5 TUETTU ASUMINEN, PALVELUASUMINEN (SOSIAALIHUOLTOLAKI 21 §, SOSIAALIHUOL-

TOASETUS 10 §)  

 

Asumispalvelujen asiakasmaksujen määräytymisperusteita ei ole säädetty asiakasmaksulaissa tai –asetuk-
sessa. Oulunkaaressa sovelletaan maksujen määräytymisessä säännöllisen kotihoidon maksuperusteita, 
joista on säädetty asiakasmaksuasetuksessa. 
  
Hoivamaksu ja käytön mukainen ateriamaksu määräytyvät tämän kohdan mukaan, kun palvelu järjestetään 
sosiaalihuoltolain nojalla.  
 
Asiakas maksaa erikseen hoivapalvelusta ja asunnon vuokran. Lisäksi asiakas maksaa tarpeen mukaisista tu-
kipalveluista (esim. ateriapalvelut).    
  
Asiakas on vuokrasopimussuhteessa palveluntuottajaan, jolle maksaa vuokran. 
 
Hoivapalvelu muodostaa kokonaispaketin, johon kuuluu hoiva ja hoito sekä kodinhoito ja huolenpito.   
  



 

 

 

Asiakasmaksua määrättäessä tulona huomioidaan asiakkaan säännölliset bruttotulot (asiakasmaksuasetus 

27 §, 28 a §):  

 eläkkeet  

 hoitotuki (sisältää mahdollisen veteraanilisän) 

 asumistuki 

 ylimääräinen rintamalisä  

 muu jatkuva henkilökohtainen tulo  

 metsätulo: laskennallinen tulo (keskimääräinen vuotuinen verohallinnon vahvistama 
tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla, tästä vähennetään 10 % ja met-
sätalouden korot)  

 pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko- (myös määräaikaistalletusten ko-
rot), 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  

 vammaistukea 

 tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja tai 
haittarahaa 

 rintamalisää 

 elatusapua tai elatustukea, jota maksetaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan puo-
lison alaikäiselle lapselle  

 eläkkeisiin ja niihin verrattaviin tuloihin sisältyviä huollettavista aiheutuvia korotuksia 
(esim. lapsikorotus)  

 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 nettotu-
loista. Vähimmäiskäyttövaraa laskettaessa vähennyksenä nettotuloista huomioidaan palveluasunnon vuokra 
ja ateriamaksut sekä mahdolliset harkinnanvaraiset vähennykset. Vähimmäiskäyttövaraa laskettaessa netto-
tuloina huomioidaan asumistuki ja rintamalisä.  
  
Edellytetään, että asiakkaalle kuuluvat Kelan etuudet (hoitotuki ja asumistuki) on haettu.  
 

 

 

 

 



 

 

 

5 VAMMAISPALVELUJEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON MAKSUT 
 

(asiakasmaksulaki 4 §, 14 §, asiakasmaksuasetus 33 §, L vammaisuuden perusteella järjestettävistä palve-
luista 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 so-
peutumisvalmennus sekä muut vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tar-
peelliset palvelut  

 vammaispalvelulain 8 § 2 momentissa tarkoitettu päivätoiminta kuljetusta ja aterioita 
lukuun ottamatta  

 vammaispalvelulain ja -asetuksen nojalla myönnetty henkilökohtainen apu ja palvelu-
asumiseen liittyvät erityispalvelut. Henkilökohtaisesta avusta ja palveluasumisen eri-
tyiskustannuksista voidaan kuitenkin periä maksu silloin, kun henkilö saa niihin kor-
vausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tuki-
toimista annetun lain (380/1987) nojalla, kuten tapaturma- tai liikennevakuutuslakiin 
perustuen.  

 vammaispalvelulain 11 §:n mukaiset tutkimukset (tutkimukset, joita tarvitaan sen sel-
vittämiseksi, onko henkilö oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin ja tu-
kitoimiin) 

 

Kehitysvammalain mukaisista palveluista maksuttomia ovat:  

  

 erityishuolto (hoiva ja huolenpito)   

 kuljetus erityishuollon palveluihin  

 osittainen ylläpito alle 16-vuotiaalta ja oppivelvolliselta nuorelta sen lukuvuoden lop-
puun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta  

Lähde: asiakasmaksulaki 4 § 2 kohta 

 

 

 

 

 

’ 

 



 

 

 

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 §).  Käytän-
nössä matkahuollon linja-autotaksa/maksu. 

 

Vammaispalvelulain mukaisessa työ- ja päivätoiminnassa ateriat laskutetaan kuntien tukipalveluyksiköiden 
kuntayhtymältä perimien maksujen suuruisina.  

 

5.1.2 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA 16 VUOTTA TÄYTTÄNEET   

 

Erityishuoltolain mukaiseen päiväaikaiseen toimintaan liittyvät kuljetukset ovat maksuttomia.  
  
Erityishuoltolain mukaisessa työ- ja päivätoiminnassa asiakasmaksuna peritään ateriamaksu toteutuman mu-
kaan  
 
Ateriapalvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suurui-
nen. Ateriat laskutetaan kuntien tukipalveluyksiköiden kuntayhtymältä perimien maksujen suuruisina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.2 VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN MUKAISET (EI KERRYTÄ MAKSUKAT-

TOA) 

 

 5.2.1 VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN PALVELUASUMINEN 

 

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

 

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN ASUMIPALVELUN YLLÄPITOMAKSU ENINTÄÄN: 

 

 Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen asumispalvelu   51,50 €/kk 

 Jos asiakas on poissa ympärivuorokautisesta palveluasumisesta yhtäjaksoisesti 7 päi-
vää kuukaudesta, hänen ylläpitomaksuaan alennetaan siten, että ylläpitomaksu muu-
tetaan päivähinnaksi jakamalla kuukausihinta 30:llä ja kerrotaan läsnäolopäivillä.  

 Jos toimintayksikön ylläpitomaksu on määritelty pienemmäksi, peritään asiakkaalta 
ylläpitomaksu toimintayksikön määrittämän ylläpitokustannuksen mukaisesti.  

  

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 mu-
kaista vuokrasopimusta ei ole, majoitus sisältyy ylläpitomaksuun 

 

VAMMAISPALVELULAIN NOJALLA JÄRJESTETTY LYHYTAIKAINEN ASUMISPALVELU / LYHYTAIKAINEN RYHMÄ-
KOTIASUMINEN LUKIEN:  

  

 ylläpitomaksu 30 €/ vrk 

 lisäksi asiakas maksaa ateriamaksun käytön mukaan 

 

 



 

 

 

5.2.2 ASUMISPALVELU MAKSUT KEHITYVAMMALAIN MUKAISESSA ASUMISESSA 

 

Asiakas maksaa vuokran suoraan vuokranantajalle, vuokraan sisältyy kiinteistön huoltomenot ja asukkaiden 
käytössä olevien yhteisten tilojen jyvitetyn osuuden. Lisäksi asiakas maksaa esim. sähkö- ja vesimaksut.  
  
Asiakkaan omaan käyttöön jätetään käyttövaraa vähintään 150,00 €/kk nettotuloista. 
 

KEHITYSVAMMALAIN MUKAISEN ASUMISPALVELUN YLLÄPITOMAKSU:   

Kehitysvammalain mukaisesta asumisesta peritään ylläpitomaksua (maksua ei peritä henkilökunnan anta-
masta hoivasta ja huolenpidosta). Ylläpidolla tarkoitetaan tavanomaisia vastaavia menoja eli sellaisia menoja, 
joista henkilölle aiheutuisi kustannuksia joka tapauksessa.   

Erityishuoltona järjestetystä lyhytaikaisesta huolenpidosta (tilapäinen hoito) peritään ylläpidosta aiheutuvat 
kustannukset, mutta ei itse hoidosta tai huolenpidosta aiheutuvia kustannuksia. 

Alle 16-vuotiaalle annettava osittainen ylläpito on maksutonta. Sen sijaan niiltä vuorokausilta, jolloin alle 16-
vuotiaan lyhytaikainen hoito kestää yli vuorokauden kerrallaan, peritään maksu myös alle 16-vuotiaan lyhyt-
aikais- ja tilapäishoitoon liittyvästä ylläpidosta  

Ylläpitomaksut:  

 

 Tilapäinen palveluasuminen ylläpitomaksu   30 € /vrk  

 Päivähoito asumisyksikössä (tilapäinen asuminen) /alle 8 h on 10,00 €/vrk  

 Kun asiakkaalla on huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus 
Palveluasuminen, jossa ei yövalvontaa         51,50 €/kk (enintään) 

Ympärivuorokautinen palveluasuminen         51,50 €/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 vuok-
ran, vuokra ei sisälly ylläpitomaksuun; kun huoneenvuokralain mukaista vuokrasopi-
musta ei ole, majoitus sisältyy ylläpitomaksuun.  

 

 

 

 



 

 

 

5.3 KEHITYSVAMMALAIN MUKAINEN PITKÄAIKAINEN JA LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO 

SEKÄ PITKÄAIKAINEN PERHEHOITO (ASIAKASMAKSULAKI 7 C §, 14 §, ASIAKASMAKSUASE-

TUS 33 §) 

 

5.3.1 PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO JA PITKÄAIKAINEN PERHEHOITO, 16 VUOTTA TÄYTTÄNEET (EI 

KERRYTÄ MAKSUKATTOA) 

 

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja perhehoidosta peritään asiakkaan tulojen mukainen kuukausimaksu: maksu 
on enintään 85 % hoidossa olevan asiakasmaksulaissa tarkoitetuista nettotuloista. Asiakkaalle taataan kui-
tenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 110 euroa 1.1.2020 lähtien. Maksu pitkäaikai-
sesta laitoshoidosta ja perhehoidosta peritään asiakasmaksulain 7 c §:ssä säädetysti.  
  
Perhehoidossa olevan lapsilisä siirretään perhehoitajalle lapsesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen 
(lapsilisälaki 11 §)   
 

5.3.2 PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO JA PERHEHOITO, ALLE 16-VUOTIAAT (EI KERRYTÄ MAKSUKAT-

TOA) 

 

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja perhehoidosta peritään asiakkaan tulojen mukainen kuukausimaksu: maksu 
on enintään 85 % hoidossa olevan asiakasmaksulaissa tarkoitetuista nettotuloista Asiakkaalle taataan kuiten-
kin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 110 euroa 1.1.2020 lähtien. Maksu pitkäaikaisesta 
laitoshoidosta ja perhehoidosta peritään asiakasmaksulain 7 c §:ssä säädetysti. 

Perhehoidossa olevan lapsilisä siirretään perhehoitajalle lapsesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen 

(lapsilisälaki 11 §). 

 

5.3.3 TILAPÄISEN/LYHYTAIKAISEN LAITOSHOIDON MAKSU (ASIAKASMAKSUASETUS 12 §, KERRYT-

TÄÄ MAKSUKATTOA) 

 

Tilapäisen/lyhytaikaisen laitoshoidon maksu 48,90 €/vrk sisältää ateriat, majoituksen ja muut kulut hoidon 
ajalta. Asiakasmaksu peritään myös tulo- ja lähtöpäivältä. 

 

 

 

 



 

 

 

5.3.4 TILAPÄINEN/LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 

 

Tilapäinen perhehoito   30 €/vrk   

Sisältää ateriat, asumiskulut ja ylläpidon. 

 

5.3.5 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 kol-
men vapaapäivän osalta ja sen jälkeen 30,00 €/pv, 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 aikai-
sesta hoidosta. 
 
 

5.4 KUNTOUTUSHOIDON MAKSUT (ASIAKASMAKSUASETUS 14 §, KERRYTTÄÄ MAKSUKATTOA) 

  

Vammaiselle henkilölle terveydenhoitolain (1326/2010) 29 §:n 1 mom 7. kohdassa tarkoitettuna laitoshoi-
tona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta pe-
ritään 16,90 € hoitopäivältä.  
 
Alle 18-vuotiaille terveyskeskuksen tai sairaalan toimintayksikössä annetusta hoidosta peritään maksua vain 
seitsemältä ensimmäiseltä hoitokerralta kalenterivuodessa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.5 LAITOSHOIDON MAKSUT   
 

5.5.1 LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO (ASIAKASMAKSUASETUS 12 §, KERRYTTÄÄ MAKSUKAT-

TOA)  

  

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 laitok-
seen, lähettävä laitos ei peri maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy. Jos asiakas siirtyy Oulunkaaren sisällä 
laitoshoidosta välittömästi asumispalveluyksikköön, ei lähettävä yksikkö peri maksua lähtöpäivältä. 
   
Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu on 22,50 €/hoitopäivä.  

 

5.5.2 PÄIVÄ- JA YÖHOIDON MAKSU (ASIAKASMAKSUASETUS 13 §, KERRYTTÄÄ MAKSUKAT-

TOA)  

  

Terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä, sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayk-
sikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) olevalta peritään 22,50 €/vrk.  
 
Päivä- ja yöhoidon maksua ei peritä psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annetusta hoidosta, kehitys-
vammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) tarkoittamasta erityishuollosta, polikliinisesta päihde-
huollosta 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. 

 

 

 

 



 

 

 

5.6 KUNTOUTUSHOIDON MAKSUT (ASIAKASMAKSUASETUS 14 §, KERRYTTÄÄ MAKSUKAT-

TOA)  

  

Kuntoutushoidon maksut 16,90/hoitopäivä.  

 

5.7 PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO (ASIAKASMAKSULAKI 7 B §, 7 C §, 10 B §; EI KERRYTÄ 

MAKSUKATTOA)  

 

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan ympärivuorokautisen laitoshoidon (terveyskeskuksen vuo-
deosastot, sairaalat, vanhainkodit, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien laitoshoito ja kehitysvammalaitok-
set) 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) 1) Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausitulosta. Pitkäaikaista 
laitoshoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jätetään kuukausittaisista nettotu-
loista vähintään 110,00 euroa.  

2) 2) Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alka-
mista elänyt yhteistaloudessa avio- tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuu-
kausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puoli-
sojen yhteen laskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin pitkäaikaisessa laitos-
hoidossa olevalta peritään asiakasmaksua enintään 42,5 % edellä mainituin perustein 
yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Tällöinkin laitoshoidossa olevan henkilökoh-
taiseen käyttöön jätetään vähintään 110,00 euroa kuukaudessa.   

3) 3) Jos molemmat puolisot ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa, kummankin puolison 
maksu määräytyy kohdan 1 mukaisesti.   
 



 

 

 

Maksua ei peritä pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksi-
kössä 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 käyttänei-
den 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 verovelvolli-
sen osuus yhtymän tulosta (viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistettu) 

 metsätulo, laskennallinen (asiakasmaksulaki 10 a § 2 mom., asiakasmaksuasetus 28 a 
§)  
 

Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimää-
räinen kuukausitulo.  
 

Asiakasmaksua määrättäessä tuloina ei oteta huomioon (asiakasmaksulaki 10 a ja 10 b §)  

 

 lapsilisää ja lapsen hoitotukea 

 asumistukea 

 tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja tai 
haittarahaa 

 rintamalisää 

 elatusapua tai elatustukea, jota maksetaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan puo-
lison 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  
 

 

 



 

 

 

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 
  

Asiakasmaksuista tehtävät harkinnanvaraiset vähennykset:  

 Asunnon ylläpitokustannuksia voidaan huomioida enintään 3 kk:n ajan pitkäaikaisen 
laitoshoidon alkamisesta, taloudellinen tilanne ja säästöt huomioiden. 

 Edunvalvontapalkkio  

 Ulosotto 

 Kotiin jäävän pienempituloisen puolison menoja voidaan ottaa harkinnanvaraisena vä-
hennyksenä huomioon siten, että hänen asumisensa pystytään turvaamaan hänen 
muuta toimeentuloaan vaarantamatta.   

 edellytyksenä kuittien/tositteiden ja pankin tiliotteiden esittäminen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6 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 maksu-
tonta. Asiakasmaksulain 7 §:ssä säädetysti maksu voidaan 4 §:n 4-kohdasta poiketen periä lastensuojelulain 
nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta, laitoshuol-
losta tai asumispalvelusta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi seuraavasti:   
 
 

6.1 VANHEMMILTA PERITTÄVÄT MAKSUT  

  

Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhe-
hoidosta tai laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi peritään, milloin 
se on asianomaisten toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua, lap-
sen vanhemmilta maksu, joka on määrältään enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 §:n perusteella 
määräytyvän elatusavun suuruinen (asiakasmaksulaki 7 § 1 mom.).  
 
Lapsen vanhemmilta perittävä maksu jaetaan heidän keskensä maksukyvyn mukaan (asiakasmaksuasetus 20 
§ 1 mom.)  
 
Vanhemmalta perittävän maksun suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon vanhemman ikä, työkyky ja mah-
dollisuus osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä vanhemman lakiin perustuva muu 
elatusvastuu; sekä lapsen kyky ja mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan sekä seikat, joiden johdosta van-
hemmille ei aiheudu lapsen elatuksesta kustannuksia tai ne ovat vähäiset. (L lapsen elatuksesta 2 §)  

 

6.2. LAPSELTA TAI NUORELTA PERITTÄVÄ MAKSU  

  

Kunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta, jolloin lapsi saa lasten-
suojelulain nojalla annettua perhehoitoa, laitoshuoltoa tai asumispalveluja sekä käyttää elatusavut perhe-
hoidosta, laitoshoidosta tai asumispalvelusta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi (asiakasmaksulaki 7 § 
2 mom.). Lastensuojelulain nojalla annetusta perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutu-
vien 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 kustan-
nuksia ja se voi olla enintään 1857,90 euroa/kk. (asiakasmaksuasetus 20 § 2 mom.)  

Lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 §:n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamista varataan kalenteri-
kuukausittain vähintään 40 % lapsen/nuoren itsenäistymisvaroiksi, ja enintään 60 % käytetään hoidon kor-
vaukseksi.  Itsenäistymisvarojen määrää laskettaessa lapsilisää ei oteta huomioon. (Lastensuojelulaki 77 §).   
 
Vanhemmille määrätyt asiakasmaksut eivät kerrytä lapsen/nuoren itsenäistymisvaroja. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotiin kuljetettu ateria  

Asumispalveluiden aUtajärvi 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 


