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1. SOVELTAMISALA

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja asetuksessa 912/92, joihin on myöhemmin 
tehty muutoksia. 

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.

2. AVOPALVELUJEN MAKSUT

2.1. KOTONA ANNETTAVAT PALVELUT

2.1.1. JATKUVA JA SÄÄNNÖLLINEN KOTONA ANNETTAVA PALVELU SEKÄ PITKÄAIKAINEN 
ASUMISPALVELU (10 e §)
Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun maksut on nostettu asetuksesta lakiin ja lisäksi 
maksusäännöksiin on muutoin tehty eräitä muita muutoksia (maksutaulukko sekä huomioitavat tulot).

Sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen asumispalvelun maksu, josta ei aiemmin ole ollut säännöksiä 
laissa, määräytyy jatkossa yhdenmukaisin perustein kotihoidon maksujen kanssa.

Kotihoidon sekä palveluasumisen maksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen, asiakkaan tarpeen
mukaisten, palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan vastaavalla tavalla kuin
kotihoidon maksuissa aiemminkin. Kotihoidon säännöllisen, kuntouttavan arviointijakson asiakasmaksu 
peritään asiakasmaksulain 10 e §:n mukaisesti.

Asiakkaan saaman palvelukokonaisuuden tulee vastata palvelupäätökseen kirjattua. Mikäli palvelujen 
tarpeessa tai palvelujen toteutuksessa tapahtuu muutoksia, tulee palvelupäätöstä muuttaa, ja vastaavasti 
tarkistaa maksupäätös.

Jatkossa lainsäädännön mahdollistamat enimmäismaksut palvelusta määräytyvät nykyistä tarkemmin
tuntien mukaan. Lakiin on sisällytetty taulukko, jonka mukaisia enimmäismaksuprosentteja kunta ei saa
ylittää maksua määrätessään. Kunta voi kuitenkin periä palvelusta maksua vähemmän kuin laissa 
säädetään. Kunnan perimät maksut eivät saa millään tuntimäärällä ylittää laissa säädetyn maksutaulukon 
mukaista enimmäismaksua.

Kunta saa periä kohtuullisen maksun kotihoitoon ja palveluasumiseen liittyvistä asiakassuunnitelmaan
sisällytetyistä tukipalveluista (10 h §). Asumisestaan asiakas maksaa itse, eikä näitä kustannuksia vähennetä
maksua määrättäessä (lukuun ottamatta mahdollista asiakasmaksun alentamista ja perimättä jättämistä 
koskevaa sääntelyä, jossa tarkasteluun tulee asiakkaan kokonaistaloudellinen tilanne).

Henkilömäärä Tuloraja
2021
€/kk

Tuloraja
2022
€/kk

4 tuntia tai 
vähemmän

5–11 
tuntia

12–21 
tuntia

22–29 
tuntia

30–37 
tuntia

yli 38
tuntia

1 588 598 8 % 10 % 20 % 27 % 31 % 35 %



4

2 1 084 1 103 7 % 8,75 % 17 % 23 % 24 % 24 %
3 1 701 1 731 6 % 7,50 % 14 % 19 % 19 % 19 %
4 2 103 2 140 6 % 7,50 % 14 % 16 % 16 % 16 %
5 2 546 2 591 6 % 7,50 % 14 % 14 % 14 % 14 %
6 2 924 2 976 6 % 7,50 % 12 % 12 % 12 % 12 %

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 
1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. 

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

Mikäli asiakkaan avun tarve muuttuu siten, että se vaikuttaa kuukausimaksun suuruuteen, maksun muutos 
otetaan huomioon siitä päivästä alkaen, kun todetaan muutoksen olevan pysyvä.

Mikäli asiakkaan tulot muuttuvat oleellisesti maksua tarkistetaan. Asiakasmaksut tarkistetaan kuitenkin 
vähintään, joka toinen vuosi (samanaikaisesti lakisääteisten indeksitarkistusten kanssa).
Palveluasumisessa, pois lukien vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen, säännöllisen kotona 
annettavan palvelun maksua määrättäessä huomioidaan vain hoidettavan tulot.  Asiakasmaksu voi olla 
enintään tuotantokustannusten suuruinen. Kotona annettavan palvelun asiakkaiden tulojen olennaisena 
muutoksena pidetään 5 prosentin muutosta.

Kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen maksua määrättäessä huomioitavat tulot (10 f §):
Kotihoidon ja palveluasumisen maksua määrättäessä kuukausitulona huomioidaan asiakkaan ja hänen
puolisonsa jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset ansio- ja pääomatulot (bruttotulot) ja
verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä. Metsätulo 
huomioidaan lain 10 i §:ssä säädetysti laskennallisena. Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä 
tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea. 
Eläkettä saavan hoitotuen osana maksettavaa veteraanilisää ei kuitenkaan oteta tulona huomioon. 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, huomioidaan 
kuukausitulona viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo.

Tuloista tulee tehdä seuraavat vähennykset (10 g ja 10 c §; vastaavat kuin edellä muiden pitkäaikaisten
palvelujen maksuissa):
- elatusapu sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset (huom.
elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on
elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen palvelun alkamista)
- avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu pesänjakajan tai
tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka on suoritettava rahana
- kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka on suoritettava
rahana (ns. syytinki)
- edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta annetun lain
(442/1999) 44 §:n 5 momentin nojalla
- edunvalvontavaltuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan palkkion
perusmaksun suuruisena
- todelliset asumismenot palveluasumiseen siirryttäessä (ts. aiemman oman asunnon kulut,
huomioidaan vastaavalla tavalla kuin edellä on todettu muiden pitkäaikaisten palvelujen maksuista
tehtävien vähennysten kohdalla).
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Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen (11 §)
Lain 11 §:ssä säädetään, että sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista
henkilön maksukyvyn mukaan määrättyä maksua tulee alentaa tai jättää maksu kokonaan perimättä, jos
maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lakisääteisen
elatusvelvollisuuden toteuttamista.

2.1.2. TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSU
2021 2022

Kotipalvelu 12,00 € / vrk 12,20 € / vrk
Kuntouttava arviointijakso 12,00 € / vrk 12,20 € / vrk

2.1.3. TILAPÄINEN KOTISAIRAANHOITO

2021 2022
Lääkärin / hammaslääkärin käyntihinta 18,90 € / vrk 19,20 € / vrk
Muun henkilön (hoitaja, sairaanhoitaja) 
kotikäynti

12,00 € / vrk 12,20 € / vrk

Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa.
Lääkärin käynnistä ei peritä maksua rintamatunnuksen omaavilta rintamaveteraaneilta.

2.1.4. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista palvelua. Perittävä maksu määräytyy eri tavalla tilapäisessä ja 
säännöllisessä palvelussa. Tilapäistä kotipalvelua on satunnainen tai alle kaksi viikkoa kestävä kotipalvelu.
 
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014, 19 §) mukaista sosiaalipalvelua. Kotipalvelu 
on yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen 
tukemista ja perheen omien voimavarojen vahvistamista. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja 
kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja. 

Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin 
turvaaminen ei ole mahdollista näiden syiden vuoksi: 

 sairaus
 synnytys
 vamma tai
 erityinen perhe- tai elämäntilanne.

Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi perheenjäsenen kuolemaa, vanhempien eroa tai 
tilannetta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa. Erityinen perhetilanne voi olla myös perheessä, jossa 
on kaksoset tai omainen hoidettavana.

Kotipalvelua voidaan perheen tarpeen mukaan tarjota rinnakkain perhetyön tai muun sosiaalipalvelun 
kanssa. Lapsen ollessa erityispalveluiden, kuten lastensuojelun tai vammaispalvelun asiakkaana, lapsella ja 
perheellä on oikeus saada myös sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, kuten kotipalvelua.
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2021 2022
enintään 2 tuntia kestävä kotikäynti 10,20 € / käynti 10,55 € / käynti
yli 2 tuntia – 4 tuntia 15,30 € / käynti 15,80 € / käynti
yli 4 tuntia – 6 tuntia 20,40 € / käynti 21,05 € / käynti
koko päivä 25,50 € 26,35 €

Terveydenhuoltolain 25 §:ssä tarkoitetusta kotisairaanhoidosta ja kotisairaalahoidosta sekä 
sosiaalihuoltolain 19 §:ssä tarkoitetusta kotipalvelusta ja 20 §:ssä tarkoitetusta kotihoidosta, jos asiakas saa 
palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun sen alkamisesta lukien arvioidaan kestävän vähintään 
kaksi kuukautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kaksi kuukautta (jatkuva ja säännöllinen
kotona annettava palvelu).

2.1.5. KOTISAIRAALAN ASIAKASMAKSU

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen 3 §:n mukaisesti: 
1.1.2022 alkaen 12,20 € / käynti tai 24,40 € / vrk, mikäli käyntejä useampi vuorokaudessa.
Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa.

2.2. TUKIPALVELUT

2.2.1. TURVAPUEHLINHÄLYTYSTEN KÄYNNIT JA LÄÄKEROBOTIN HÄLYTYSKÄYNTI

2021 2022
kello hinta € / käynti hinta € / käynti

arkisin 7.00 – 22.00 10,20 € 10,55 €
la-su 7.00 – 22.00 15,30 € 15,80 €
yö 22.00 – 07.00 20,40 € 21,05 €

kuvapäätteen virkistyskäyntimaksu 45,00 € / kk 46,45 € / kk

2.2.2. KYLVETYSMAKSU

11,35 € / kerta, sisältää saunan, avustamisen pesussa ja pukemisessa sekä kahvin ja pullan.
15,50 € / kerta, sisältää saunan avustamisen pesussa ja pukemisessa sekä lounaan. 

2.2.3. ATERIAPALVELU
Ruokailu toimintayksikössä tai muussa tarjoilupaikassa ateriapäivältä:

Ateriamaksu 1.1.2021 alkaen 2022
Omat yksiköt
Keskustan palvelutalo 14,50 14,95 €
Oklaholman palvelukoti 14,50 14,95 €
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Palvelukoti Iltarusko 14,50 14,95 €
Palvelukoti Nestori 14,50 14,95 €
Palvelukoti Meripuisto 14,50 14,95 €
Kuntoutumisyksikkö Pihla 14,50 14,95 €
Palvelukoti Purola 14,50 14,95 €
Risteys 14,50 14,95 €
Risteys, pelkkä lounas 7,85 8,10 €
Psykiatrian ostopalvelut 14,50 14,95 €
Psykiatrian ostopalvelut, pelkkä lounas 7,85 8,10 €
Hoivaparkin päivämaksu (sis. lounas sekä kahvi 
ja pulla) 10,00 10,30 €

Kehitysvammaisten asumisyksiköt:
Palvelukoti Apila 14,50 14,95 €
Kivikon Pirtti 14,50 14,95 €
Kivikankaan palvelukoti 14,50 14,95 €

Pohjantähden palvelukoti 14,50 14,95 €

Mikäli asukas osallistuu Leipätehtaan toimintakeskuksen toimintaan, ateriapalvelun
hinta 7,95 €.
Yksittäinen ateriamyynti: Lounas 6,20 € / ateria tai 7,20 € / ateria mikäli sisältää 
kotiinkuljetusastian. Leipätehtaan asiakkaiden ateriahinta palvelukoti Meripuistoon
on 6,00 € ja välipalan hinta 1€, joka maksetaan Leipätehtaalle.

2.2.4. PÄIVÄSAIRAALAN PÄIVÄMAKSU

Päiväsairaalan päivämaksu on 22,80 € / vrk sekä lisäksi asiakkaalta peritään kuljetusmaksuna 2,00 € / pv.

2. 2.5. IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA

Ikäihmisten päivätoiminnan päivämaksu on 15,50 € / vrk.  

2.3. OMAISHOITAJAN LAKISÄÄTEISEN VAPAAN AJAKSI JÄRJESTETTÄVÄT PALVELUT

Palvelun hinta 11,60 € / vrk.

2.4. PALVELUSETELI

Palvelusetelin arvo    
2021 2022

Tehostettu palveluasuminen 107,00 € / vrk 112,35 € / vrk
Henkilökohtainen apu 25,00 € / h arkisin klo 7-18

asti ja 30,00 € / h ilta-,
27,00 / h arkisin klo 7-18

asti ja 32,00 € / h ilta-,
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viikonloppu ja arkipyhinä viikonloppu ja arkipyhinä
Säännöllinen kotipalvelu 29,00 € / h 31 € / h
Palvelusetelin toteuttamisaika klo klo kerroin
arkisin 7-18 7-18 1,0
arkisin 18-22 18-22 1,15
lauantaisin 7-18 7-18 1,2
lauantai ja arkipyhän aatto 18-22 18-22 2,0
arkipyhät ja sunnuntait 7-22 7-22 2,0
Veteraanien tukipalvelut 25,00 € / h 27 € / h
Ateriapalvelut, (1) hengen 
taloudessa, jossa bruttotulot ovat 
enintään 1 300 € / kk

Palvelusetelin arvo 2,00 €
aterialta, maksimissaan

60,00 € kk

Palvelusetelin arvo 2,05 €
aterialta, maksimissaan

61,50 € kk
Ateriapalvelut, (2) hengen 
taloudessa, jossa bruttotulot ovat 
enintään 2 400 € / kk

Palvelusetelin arvo 2,00 €
aterialta, maksimissaan

60,00 € kk

Palvelusetelin arvo 2 €
aterialta, maksimissaan

61,50 € kk
Siivous palvelu, (1) yhden hengen 
taloudessa, jossa bruttotulot 
enintään 950 € / kk

20 € / h 20 € / h

Siivous palvelu, (2) kahden hengen 
taloudessa, jossa bruttotulot 
enintään    1 800 € / kk

20 € / h 20 € / h

Siivous palvelu, (1) yhden hengen 
taloudessa, jossa bruttotulot 
enintään 1 300 € / kk

15 € / h 15 € / h

Siivous palvelu, (2) kahden hengen 
taloudessa, jossa bruttotulot 
enintään 2 400 € / kk

15 € / h 15 € / h

Kemin kaupungin tuotantona 
järjestettävän siivouksen maksu 30 € / h 30 € / h

3. ASUMISPALVELUT

3.1. VUOKRA JA MUUT ASUMISKUSTANNUKSET

Henkilön tai perheen käyttöön luovutettu asunto tai osa-asunto: todelliset kustannukset tai vähintään 
neliömetriä kohti laskettu vuokra, sähkö ja vesi.

Kemin kaupungin tilapalvelun omistamat kiinteistöt:

vuokra € / asm2

1.1.2021
vuokra € / asm2

1.1.2022
Keskustan Palvelutalo 13,50 € / asm2 13,50 € / asm2

– sähkö 17,00 € / kk 17,00 € / kk
– vesi 15,00 € / kk / hlö 15,00 € / kk / hlö
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TUKIPALVELUT: (hoitotarvikkeet ja 
pyykkimaksut)
Mikäli maksu ei määräydy 
asiakasmaksulain 7 c mukaisesti

73,50 € / kk / hlö 73,50 € / hlö / €

Palvelukoti Meripuisto 15,80 € / asm2 15,80 € / asm2

– sähkö 17,00 € / kk 17,00 € / kk
– vesi 15,00 € / kk / hlö 15,00 € / kk / hlö

TUKIPALVELUT: (hoitotarvikkeet ja 
pyykkimaksut)
Mikäli maksu ei määräydy 
asiakasmaksulain 7 c mukaisesti

73,50 € / kk / hlö
73,50 € / kk / hlö

                    

Kiinteistö Oy Itätuulen omistamat kiinteistöt:

vuokra € / asm2

1.1.2021
vuokra € / asm2

1.1.2022

Palvelukoti Iltarusko 11,90 – 17,05
€ / asm2 11,90 – 17,05 € /

asm2

– sähkö 17,00 € / kk 17,00 € / kk
– vesi 15,00 € / kk /hlö 15,00 € / kk / hlö

Palvelukoti Nestori 14,65 € / asm2 14,65 € / asm2

– sähkö 17,00€ /kk 17,00 € / kk

– vesi 15,00 € /kk / hlö 15,00 € / kk / hlö

Oklaholman palvelukoti
Kotisatama 16,40 € / asm2

16,40 € / asm2

– sähkö 17,00 € / kk 17,00 € / kk
– vesi 15,00 € / kk /

hlö
15,00 € / kk / hlö

TUKIPALVELUT: (hoitotarvikkeet ja 
pyykkimaksut)
Mikäli maksu ei määräydy 
asiakasmaksulain 7 c mukaisesti

73,50 € / kk / 
hlö 73,50 € / kk / hlö

Kiinteistö Oy Kiveliönkodin omistamat kiinteistöt:

vuokra € / asm2

1.1.2021
vuokra € / asm2

1.1.2022

Risteys 14,04 € / asm2 14,04 € / asm2

– sähkö 17,00 € / kk 17,00 € / kk
– vesi 15,00 € / kk / hlö 15,00 € / kk / hlö
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TUKIPALVELUT: (hoitotarvikkeet ja 
pyykkimaksut)
Mikäli maksu ei määräydy 
asiakasmaksulain 7 c mukaisesti

 73,50 € / kk / hlö  73,50 € / kk / hlö

Kehitysvammaisten asumispalvelut vuokra € / asm2 1.1.2021 vuokra € / asm2 1.1.2022
Kemin kaupungin tilapalvelun omistamat 
kiinteistöt:
Kivikankaan palvelutalo 17,20 € / asm2 17,20 € / asm2

– sähkö 17,00 € / kk 17,00 € / kk
– vesi 15,00 € / kk / hlö 15,00 € / kk / hlö
– ylläpitomaksu 56,30 – 71,70 € / kk 58,10 – 73,55 € / kk

Kivikon Pirtti 18,15 € / asm2 18,15 € / asm2

– sähkö 17,00 € / kk 17,00 € / kk
– vesi 15,00 € / kk / hlö 15,00 € / kk / hlö
– ylläpitomaksu 56,30 – 71,70 € / kk 58,10 – 73,55 € / kk

Kiinteistö Oy Itätuulen omistama 
kiinteistö:
Palvelukoti Apila 15,50 € /asm2 tai 14,10 € / asm2 15,50 € /asm2 tai 14,10 € /

asm2

– ylläpitomaksu 56,30 – 71,70 € / kk 58,10 – 73,55 € / kk
– sähkö 17,00 € / kk 17,00 € / kk
– vesi 15,00 € / kk / hlö 15,00 € / kk / hlö

Kemiläisten vanhusten asuntosäätiön 
omistama kiinteistö:
Kehitysvammaisten asuntola
– ylläpitomaksu 41,00€ / hlö / kk 42,30€ / hlö / kk

3.2. TILAPÄISAUMINEN KEHITYSVAMMAPALVELUISSA

Intervallihoito /tilapäishoito /asumisvalmennus 27,85 € / vrk.
Sisältäen ympärivuorokautisen hoidon, ei sisällä lääkkeitä eikä henkilökohtaisia hoitotarvikkeita.

3.3. VAMMAISTEN ASUMISPALVELUT

Milloin henkilö saa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 
(380/87) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun palveluasumisen erityiskustannuksiin korvausta muun lain nojalla, 
voidaan palveluista periä enintään saatua korvausta vastaava maksu.

3.4. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖLTÄ OSTETTAVA LYHYTAIKAISHOITO

Asiakkaalta perittävä maksu on 30,95 €/vrk.
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4. VAMMAISTEN PALVELUT

4.1. KULJETUSPALVELUT

Asiakkaan omavastuuosuutena on kulloinkin voimassa oleva julkisen liikenteen maksua vastaava maksu.

4.2. PÄIVÄTOIMINTA 

Kehitysvammaisten päivätoiminnan päivähinta on 7,00 € sisältäen lounaan Meripuiston palvelukodilla 6,00 
€ ja välipalan Leipätehtaalla 1,00 €.

5. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT

5.1. TERVEYSKESKUKSEN AVOSAIRAANHOIDON LÄÄKÄRIPALVELUMAKSU

KÄYNTI TERVEYSKESKUKSESSA LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLA 20,90 €

 maksu voidaan periä ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä per kalenterivuosi
 maksua ei saa periä alle 18 -vuotiaalta
 maksua ei peritä rintamamiestunnusten omaavilta rintamaveteraaneilta
 maksua ei peritä raskauden ehkäisyneuvontaan liittyvästä lääkärissäkäynnistä 
 maksua ei peritä myöskään koulutapaturmissa, humalatilatutkimuksissa, isyystutkimuksissa 
 eikä vanhainkotien / palvelutalojen asukkailta, jotka maksavat asiakasmaksuasetuksen mukaan
 12 tai 15 §:n mukaista kunnallista laitoshoidon maksua.
Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa.

5.2. LÄÄKÄRINTODISTUS

Lääkärin ja hammaslääkärin todistus ja lausunto

2021 2022
C-todistus ja T-todistus 50,80 € 51,50 €
B-todistus ja E-lausunto 50,80 € 51,50 €
Ajokorttitodistus 61,00 € 61,80 €

 maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta
 maksua ei peritä veteraaneilta kuntoutukseen tarvittavasta lääkärintodistuksesta 
 maksua ei peritä ns. nuorison terveystodistuksesta
Laitoshoidon aikana kirjoitettavista lääkärintodistuksista ja -lausunnoista peritään todistusmaksu. 
Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista perityt maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa.
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5.3. TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖN ANTAMASTA TOIMINTAKYKYÄ 
EDISTÄVÄSTÄ JA PARANTAVASTA HOIDOSTA VOIDAAN PERIÄ MAKSU (5 §)

 terveyskeskuksessa annettu yksilökohtainen fysioterapia hoitokerralta 11,60 €
 neuropsykologinen kuntoutus hoitokerralta 11,60 € 
 jalkojenhoito hoitokerralta 11,60 €
 puheterapia hoitokerralta 11,60 €
Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa.

6. KÄYTTÄMÄTTÄ JA PERUUTTAMATTA JÄTETYSTÄ PALVELUSTA PERITTÄVÄ 
MAKSU (3 §)
Soveltamisalaa laajennettiin lakimuutoksessa siten, että maksun voi jatkossa periä kaikista 
terveydenhuollon vastaanottopalveluissa (ml. esimerkiksi varatut laboratorio- ja kuvantamiskäynnit) sekä 
sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisista hoito- tai asumispalvelupaikoista, jos asiakas on ilman 
hyväksyttävää syytä ja aikaa tai paikkaa perumatta jäänyt saapumatta palvelun piiriin. Jatkossa maksun saa 
periä ainoastaan 18 vuotta täyttäneiltä, kun nykyinen raja maksun perimiselle on ollut 15 vuotta. Laissa on 
tarkemmin edellytyksiä maksun perimiselle. Näitä ovat mm. tiedottaminen maksun perimisen 
mahdollisuudesta, ohjeistus peruuttamisesta sekä maksun perimisen kohtuullisuus. Kunta voi periä maksun
tietyin edellytyksin myös silloin, kun se on itse, asiakkaan tai tämän edustajan aloitteesta, varannut ajan tai 
paikan (ohjeet annettava kirjallisesti ja muistutus varatusta palvelusta).

 terveyskeskuksen lääkärin ja hammashuollon vastaanottoaika 51,50 €
 sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- ja asumispalvelupaikan varaus 51,50 €
Maksu ei kerrytä vuotuista maksukattoa.

7. SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA HOITO
Terveyskeskuksen hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Veteraanien hammashoito on 
maksutonta tarkastuksen, ehkäisevän hoidon ja proteeseihin liittyvän kliinisen työn osalta.

7.1. PERITTÄVÄT MAKSUT

2021 2022
Perusmaksu käynniltä suuhygienistin hoidossa 10,20 € 10,30 €
Perusmaksu käynniltä hammaslääkärin hoidosta 13,10 € 13,30 €
Perusmaksu käynniltä erikoishammaslääkärin hoidosta 19,20 € 19,50 €

7.2. TUTKIMUSMAKSUT PERUSMAKSUN LISÄKSI

Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan
2021 2022

Hammaskuva  8,40 € 8,50 €
Panoraamaröntgen 18,90 € 19,20 €
Ehkäisevä käyntimaksu 8,40 € 8,50 €
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Toimenpide
2021 2022

vaativuus 0-2  8,40 € 8,50 €
vaativuus 3 ja 4 18,90 € 19,20 €
vaativuus 5-7 37,50 € 38,00 €
vaativuus 8-10 54,90 € 55,60 €
vaativuus 11 - 77,00 € 78,00 €

7.3. PROTEETTISET TOIMENPITEET
Proteesin huolto

2021 2022
Pohjauksella 54,90 € 55,60 €
Korjaus 37,50 € 38,00 €
Akryyliosa ja kokoproteesi 183,70 € 186,00 €
Kruunut ja sillat hampaalta 183,50 € 186,00 €
Rankaproteesi 222,70 € 225,70 €

Suun terveydenhuollossa perittävät maksut tutkimuksesta ja hoidosta (asiakasmaksuasetus 9 §) kerryttävät 
maksukattoa hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta.

7.4. OIKOMISLAITTEET JA HAMMASPROTEETTISET TOIMENPITEET SEKÄ 
ERIKOISMATERIAALIT
1 ja 2 momentissa säädettyjen maksujen lisäksi voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista 
toimenpiteistä periä aiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina, 
mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle.

Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu.

8. SARJASSA ANNETTAVA HOITO

 lääkinnällisessä kuntoutuksessa hoitokerralta enintään 45 käynniltä / kalenterivuosi 11,60 €
 maksua ei saa periä alle 18 -vuotiaalle annetusta hoidosta
Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa.

9. LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO / INTERVALLIHOITO 

 intervallihoito, lyhytaikainen terveyskeskussairaala tai vanhainkotihoitopäivältä 49,60 € (kerryttää 
maksukattoa)

 ylläpitomaksu maksukaton täyttymisen jälkeen 22,80 €
 maksua ei saa periä terveyskeskuksessa alle 18 -vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on 

kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän

 tehostettu palveluasuminen intervallihoito tai lyhytaikainen asuminen 37,15 € / vrk 
(EI KERRYTÄ MAKSUKATTOA)

 mielenterveyden intervallihoito 22,80 € / vrk, sisältää aterian
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 mielenterveyden intervallihoito 11,60 €, ei sisällä ateriaa

10. PÄIVÄ- JA YÖHOIDON MAKSUT ASUMISPALVELUISSA
 Palvelumaksu: päivähoito / yöhoito 22,80 € / vrk

11. KUNTOUTUSHOIDON MAKSUT
 vammaiselle henkilölle annettu lääkinnällinen kuntoutus laitoshoitona tai kehitysvammaisten 

erityishuoltona annettu, kuntoutushoito / hoitopäivä 17,10 €
 maksua ei saa periä alle 18 -vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka 
 sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa.

12. PITKÄAIKAINEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, PITKÄAIKAINEN 
PERHEHOITO JA PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO

Lain 7 c §:ssä säädetään pitkäaikaisten tehostetun palveluasumisen, perhehoidon ja laitoshoidon 
maksuista.
Kunta voi periä asiakkaalta em. palveluista kuukausimaksun, joka määräytyy asiakkaan (sekä mahdollisen
puolison) nettokuukausitulojen mukaan. Maksu saa olla enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista, joista
on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset. Tietyin laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin maksu voi
määräytyä myös puolisojen yhteenlaskettujen tulojen mukaan. Puolisoilla maksu saa olla enintään 42,5
prosenttia puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Tällöinkin tuloista tulee ensin tehdä laissa
säädetyt vähennykset. Lähtökohtaisesti asiakkaalle jää omaan käyttöön 15 prosenttia tuloista (puolisoille 
57,5 prosenttia). Laissa on säädetty asiakkaalle jätettävästä ns. vähimmäiskäyttövarasta. Kunnan tulee 
huolehtia siitä, että asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövara, joka on tehostetussa palveluasumisessa ja 
perhehoidossa vähintään 167 euroa kuukaudessa sekä laitoshoidossa vähintään 112 euroa kuukaudessa. 
Asiakkaalle tulee jäädä omaan käyttöön vähimmäiskäyttövara myös silloin, jos maksu määräytyy puolisojen 
yhteenlaskettujen tulojen perusteella. 

7 c §:ssä tarkoitettua maksua ei saa periä lastensuojelulain, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun 
lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla annetusta
perhehoidosta. 7 c §:ssä tarkoitettua maksua ei myöskään saa periä terveydenhuoltolain 29 §:ssä
tarkoitetusta lääkinnällisestä kuntoutuksesta laitoksessa, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2
§:ssä tarkoitetusta kuntoutuksesta laitoksessa eikä lastensuojelulain 57 §:ssä tarkoitetusta laitoshuollosta.
Edellä mainituissa palveluissa perittävistä maksuista säädetään erikseen.

Tulot, jotka huomioidaan maksua määrättäessä (10 b §): 7 c §:n mukaista maksua määrättäessä tuloina
huomioidaan asiakkaan (sekä mahdollisesti puolison) jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut tulot
ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen (nettotulot) tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla
vähennettynä. Jatkuvana tulona pidetään tuloa, joka jatkuu vähintään 3 kuukauden ajan maksun
määräämisen ajankohdasta. Vuosittain toistuvaa tuloa olisivat esimerkiksi osinko- tai korkotulot. Lisäksi
tulona huomioidaan verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo, josta säädetään tarkemmin lain 10 
§:ssä. Laskennallisen metsätulon sääntely säilyy periaatteiltaan ennallaan. Tuloina ei huomioitaisi mm.
satunnaisia kertaluontoisia tuloja tai kustannusten korvauksia.

Laissa säädetään tuloista, joita ei huomioida tulona maksua määrättäessä. Jatkossa tulona ei huomioida
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tuloverolain (1535/1992) 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta
asiakasmaksulaissa erikseen säädettyjä poikkeuksia, kuten vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki (lukuun
ottamatta tuen osana maksettavaa veteraanilisää), jotka otetaan huomioon tulona. Tulona ei huomioida
myöskään lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua. Jatkuvat tai vuosittain
toistuvasti saadut apurahat ja tunnustuspalkinto otetaan huomioon tulona siltä osin kuin ne ovat
tuloverolain 82 §:n 2 momentissa säädetty veronalaiseksi tuloksi. Ehdotetun sääntelytavan myötä
asiakasmaksujen määräämisessä ns. etuoikeutettujen tulojen, eli tulojen, joita ei huomioida maksua
määrättäessä, luettelo on nykyistä kattavampi ja se pysyy paremmin ajan tasalla, kun jokainen muutos ei
edellytä asiakasmaksulainsäädännön päivittämistä.

Jos asiakkaan kuukausittaiset tulot vaihtelevat, huomioidaan kuukausitulona viimeksi kuluneiden 12
kuukauden keskimääräinen kuukausitulo.

Vähennykset maksua määrättäessä (10 c ja 10 d §):

Asiakkaan (ja mahdollisesti puolison) tuloista tulee
tehdä seuraavat vähennykset ennen pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, perhehoidon ja 
laitoshoidon maksun määräämistä:
  elatusapu sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset (huom.

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

  avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu pesänjakajan tai
tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka on suoritettava rahana

  kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka on suoritettava
rahana (ns. syytinki)

  edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta annetun lain
(442/1999) 44 §:n 5 momentin nojalla (tällä hetkellä 440 euroa tai 280 euroa vuositasolla)

  edunvalvontavaltuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan palkkion
perusmaksun suuruisena 

Tuloista tulee edellisten lisäksi vähentää asiakkaan todelliset asumismenot pitkäaikaiseen tehostettuun
palveluasumiseen, pitkäaikaiseen perhehoitoon tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon siirryttäessä (aiemman
oman asunnon kulut). Säännöksen tarkoituksena on turvata asiakkaalle riittävä aika asumismenojen
järjestelyä varten silloin, kun hän on saanut paikan pitkäaikaisen palvelujen piiristä ja hänelle muutoin
aiheutuisi yhtäaikaisesti kuluja sekä omasta asunnosta että laitoshoidosta tai asumispalvelusta.
Asumismenot huomioidaan todellisina. Jos kuluja ei enää aiheudu palvelun alettua, vähennystä ei tehdä. 
Jos esimerkiksi asiakkaan omistama asunto saadaan myytyä tai vuokrattua kahden kuukauden kuluttua
palveluun siirtymisestä, voidaan vähennyksenä tuloista huomioida asumismenot kahden kuukauden ajan.

Asumismenot huomioidaan seuraavasti:
  omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden kuukauden

ajalta;
  vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut

asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen
irtisanomisajalta;

  asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tarkoitettu
käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut kolmelta
kuukaudelta.

Maksu ei kerrytä vuotuista maksukattoa.
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13. PERHEHOITO 

Sosiaalihuoltolain (710/82) 25 §:ssä tarkoitetusta perhehoidosta, lukuun ottamatta lastensuojelulain 
(683/83) perusteella järjestettyä perhehoitoa, voidaan periä edellä olevan kohdan 16 mukainen 
pitkäaikaisen laitoshoidon maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu.

14.  LASTENSUOJELUN MAKSUT

Asiakasmaksulain 7 §:n 1 mom. perusteella lastensuojelulain mukaisena sijaishuoltona, avohuollon 
tukitoimena tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista lapsen 
vanhemmilla, viranhaltijapäätöksellä mahdollisesti perittävä maksu jaetaan heidän keskensä maksukyvyn 
mukaan.

Asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 3 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, 
sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai jälkihuoltona järjestetystä 
perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen tai nuoren tuloista viranhaltijapäätöksellä 
maksu voi olla 1.1.2022 alkaen enintään 1 860,20 euroa kuukaudessa.

15. HENGITYSHALVAUSPOTILAALLE JÄRJESTETTÄVÄ HOITO

Hengityshalvauspotilaalle järjestetty kunnallinen hoito ja hoitoon liittyvät kuljetukset ovat maksuttomia ja 
hoito tulee järjestää sairaalassa tai sairaalan kirjoista poistamatta kotihoidossa.

16. MUUALLA KUIN SUOMESSA ASUVALTA PERITTÄVÄ MAKSU

Sama kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta 
muuta johdu.

17. TERVEYSPALVELUJEN KUNTALASKUTUSHINNAT
Lääkärin vastaanotto: 2021 2022
Puhelinaika ja / tai reseptin uusinta 42,00 € 43,30 €
Vastaanotto 10–15 min 181,90 € 187,70 €
Vastaanotto 20–30 min 214,20 € 221,00 €
Vastaanotto 45–60 min 369,10 € 380,90 €
Lääkärin palvelukotikäynti 20–30 min 214,20 € 221,00 €
Lääkärin konsultaatio 102,90 € 106,20 €

Terveydenhoitajan / sairaanhoitajan vastaanottokäynti:
Puhelinaika 21,50 € 22,20 €
Vastaanotto 10 min 37,50 € 38,70 €
Vastaanotto 20 min 60,90 € 62,90 €
Näytteenottohinta 37,50 € 38,70 €
Terveysneuvontapalveluiden peruskäynti 50,40 € 52,00 €
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terveydenhoitajalla

Terveysneuvontapalveluiden laaja tarkastuskäynti hoitajan 
vastaanotolla

85,50 € 88,25 €

Toimintaterapeutin käyntikerta 88,20 € 91,00 €
Puheterapian käyntikerta 98,50 € 101,60 €
Fysioterapian käyntihinta 88,20 € 91,00 €

Hammaslääkäri/-hoitaja/suuhygienisti 105,70 € 109,10 €

Risteys asumispalveluiden hoitopäivähinta 98,75 € 101,90 €
Risteys kotikuntoutus hinta 98,75 € 101,90 €

Kotisairaanhoidon käynti   113,15 € 116,80 €
Kotisairaalan käynti  63,25 € 65,30 €

Perhevalmennuspaketin sopimushinta 379,35 € 391,50 €
Sauvosaaren sairaalan osasto hoitopäivä 286,95 € 296,85 €

Hinnat sisältävät käyntiin ja hoitopäivään liittyvät tutkimukset.

18. SOSIAALIPALVELUIDEN KUNTALASKUTUSHINNAT:

Jälkihuolto 46,10 € / tunti 47,60 € / tunti
Lapsiperheiden kotipalvelu 41,80 € / tunti 43,15 € / tunti
Lastensuojelun ja aikuissosiaalityön sosiaalityö 64,35 € / tunti 66,40 € / tunti
Lastensuojeluyksikkö Kaivarin Vintti 359,75 € / vrk 371,25 / vrk
Perheneuvolan suoritekohtainen hinta 194,35 € / suorite 200,55 € / suorite
Perhetyö 41,80 € / tunti 43,15 € / tunti
Sosiaaliohjaus 45,00 € /tunti 46,45 € / tunti
Tuetun tapaamisen kuntalaskutushinta  45,00 € / tunti 46,45 € / tunti
Valvotun tapaamisen asiakas- ja kuntalaskutushinta 45,00 € / tunti 46,45 € / tunti
Valvotun vaihdon asiakas- ja kuntalaskutushinta 22,55 € / kerta 23,25 € / kerta
Kotihoidon käynnin kuntalaskutushinta 84,10 € / tunti 86,80 € / kerta

19. VAMMAISPALVELUJEN KUNTALASKUTUSHINNAT:

Toimintakeskuksen päivätoiminta kuntalaskutushinta 72,85 € / pv 75,20 € / pv
Toimintakeskuksessa suoritettava silpputyö  0,52 € / kg 0,53 € / kg
Tilapäishoidon kuntalaskutushinnat 168,20 € / vrk 173,60 € / vrk
Ryhmälomitus Leipätehtaalla 21,00 € / vrk 21,65 € / vrk

20. MAKSUKATTO 1.1.2022 Asiakasmaksulaki 6 a §
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Maksukatto on 692,00 € kalenterivuodessa (2022).
Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia asianomaisen
kalenterivuoden loppuun (seurantajakso kalenterivuosi). Ainoastaan lyhytaikaisesta laitoshoidosta tai –
palvelusta saa periä ns. ylläpitomaksun myös maksukaton täytyttyä.

 
 
Lyhytaikaista terveydenhuoltolain 67 §:n 1 momentissa tarkoitettua laitoshoitoa tai lyhytaikaista 
sosiaalihuoltolain 22 §:ssä tarkoitettua laitospalvelua saavan 18 vuotta täyttäneen asiakkaan ylläpidosta 
saadaan kuitenkin periä enintään 22,80 euroa vuorokaudelta, vaikka maksukatto olisi ylittynyt.  

Maksukattoa kerryttävien palvelumaksujen luetteloa on laajennettu sekä osin selkeytetty. Jatkossakin 
maksukattoa kerryttävät ainoastaan tasasuuruiset maksut.
 
Asiakkaalta perittyjen maksujen yhteismäärää laskettaessa otetaan huomioon seuraavat kalenterivuoden 
aikana perityt maksut:  
*  terveyskeskuksen avosairaanhoidon palvelusta;  
* poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta; 
* päiväkirurgisesta toimenpiteestä;  
*  sarjassa annettavasta hoidosta; 
 * päivä- ja yöhoidosta;  
*  lyhytaikaisesta terveydenhuoltolain 67 §:n 1 momentissa tarkoitetusta laitoshoidosta ja lyhytaikaisesta 
sosiaalihuoltolain 22 §:ssä tarkoitetusta laitospalvelusta;  
* terveydenhuoltolain 29 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta lääkinnällisen kuntoutuksen 
laitoskuntoutusjaksosta, jota annetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai vammaisuuden 
perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisia palveluja saavalle henkilölle 
 
Uusia maksukattoa kerryttäviä maksuja ovat: 
 

 toimeentulotuesta maksetut maksut 
 maksukattoa kerryttävät myös etäyhteyksien avulla toteutetuista palveluista perittävät maksut

Maksukattoa kerryttävien palvelumaksujen luetteloa on laajennettu sekä osin selkeytetty. Jatkossakin
maksukattoa kerryttävät ainoastaan tasasuuruiset maksut. Uusia maksukattoa kerryttäviä maksuja ovat:

 suun terveydenhuollossa perittävät maksut tutkimuksesta ja hoidosta (asiakasmaksuasetus 9 §)
hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta. Esimerkiksi hammasproteettisen hoidon kliinisen työn
osuudesta perittävät maksut kerryttävät maksukattoa, mutta varsinaiset hammastekniset kulut
(hammasteknisen laboratorion kulut) eivät kerrytä maksukattoa
 suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä perittävät
maksut (asiakasmaksuasetus 9 a §)
  tilapäisen kotisairaanhoidon sekä tilapäisen kotisairaalahoidon maksut (huom. kotipalvelun ja
kotihoidon maksut jäävät jatkossakin maksukaton ulkopuolelle)
  myös yksittäisistä terapioista; terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, 

neuropsykologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, 
toimintaterapiasta ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä 
hoidosta Aiemmin

maksukattoa ovat kerryttäneet yksilökohtaisen fysioterapian maksut sekä sarjahoitona järjestetyn
hoidon maksut. Jatkossa myös muista yksittäisistä terapioista sekä vastaavista hoidoista perittävät
maksut kerryttävät maksukattoa
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 toimeentulotuesta maksetut maksut
 maksukattoa kerryttävät myös etäyhteyksien avulla toteutetuista palveluista perittävät maksut.

Alle 18 vuotiaan asiakkaan palveluista perittävät maksut voidaan ottaa huomioon yhdessä hänen 
huoltajansa maksujen kanssa. Tällöin palvelut ovat maksuttomia kaikille henkilöille, joiden maksut otetaan 
huomioon.

Asiakkaan on seurattava maksukaton ylittymistä itse. Kun maksukatto on täyttynyt, kunnan on annettava 
asiakkaalle maksukaton ylittymistä koskeva todistus.

21. VIIVÄSTYSKORKO
Korkolain mukaisesti.

22. KAIKISSA ASIAKASMAKSUPÄÄTÖKSISSÄ SOVELLETAAN 

Maksun enimmäismäärä (Laki 2 §)
”Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.”

Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen (11 §)
Lain 11 §:ssä säädetään, että sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista
henkilön maksukyvyn mukaan määrättyä maksua tulee alentaa tai jättää maksu kokonaan perimättä, jos
maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lakisääteisen
elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Asiakasmaksulain 11 §:ään on lisätty tiedoksiantovelvoite, jonka tarkoituksena on parantaa asiakkaan
tiedonsaantia ja oikeusturvaa. Kunnan tulee antaa asiakkaalle tieto maksujen huojentamista koskevasta
sääntelystä. Tieto on annettava asiakkaalle selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla ennen ensimmäistä
palvelutapahtumaa, sen yhteydessä tai viimeistään maksua perittäessä. Lähtökohtaisesti asiakkaan tulee
saada tieto ennen maksun perimistä. Asiakkaan tulee myös saada tieto tahosta, jolta asiakas voi pyytää
lisätietoja asiasta.

Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen 
Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (pitkäaikainen laitoshoito, kotona annettavan palvelun
kk-maksu, asumispalvelut) määrätään toistaiseksi.

Maksu tarkistetaan kuitenkin silloin, kun
o palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut
o kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet
o maksu osoittautuu virheelliseksi tai
o palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan.

Osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkistukset tehdään, joka toinen
vuosi.

Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan, vähintään, joka toinen vuosi samanaikaisesti 
indeksitarkistusten kanssa.
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