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1 YLEISET PERIAATTEET ASIAKASMAKSUISSA
Tässä asiakirjassa määritellään Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen Rovaniemen
kaupungin järjestämissä palveluissa. Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (1992/734) ja asetuksen (1992/912) sekä niihin
myöhemmin tehtyjen muutosten perusteella.
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.
Mikäli palvelumaksu on 10 euroa kuukaudessa tai vähemmän, palvelumaksua ei peritä asiakkaan
maksukyvyn mukaan määräytyvissä maksuissa.

2 MAKSUKATTO 1.1.2022- Asiakasmaksulaki 6 a § (Jatkossa Aml)
Asiakasmaksujen enimmäismäärä (maksukatto) asiakkaalle on 692 euroa kalenterivuodessa (2022).
Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia
asianomaisen kalenterivuoden loppuun.
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.
Asiakkaalta perittyjen maksujen yhteismäärää laskettaessa otetaan huomioon seuraavat
kalenterivuoden aikana perityt maksut:
1) terveyskeskuksen avosairaanhoidon palvelusta;
2) poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta;
3) päiväkirurgisesta toimenpiteestä;
4) suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta, hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta;
5) suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä;
6) terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta kuntoutuksesta,
ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja muusta niihin
rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta;
7) sarjassa annettavasta hoidosta;
8) päivä- ja yöhoidosta;
9) tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta;
10) lyhytaikaisesta terveydenhuoltolain 67 §:n 1 momentissa tarkoitetusta laitoshoidosta ja
lyhytaikaisesta sosiaalihuoltolain 22 §:ssä tarkoitetusta laitospalvelusta;
11) 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.
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3 MAKSUJEN TARKISTAMINEN
Kunta päättää maksukyvyn mukaisesti määräytyvästä maksusta toistaiseksi (Aml 10j§) kuitenkin siten,
että ne tarkistetaan joka toinen vuosi työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin
muutoksen mukaisesti 1.3 alkaen.
Maksu on kuitenkin tarkistettava asiakkaan tai tämän edustajan hakemuksesta, taikka kunnan
aloitteesta silloin, jos:
A. asiakkaan tai hänen perheensä tulot ovat muuttuneet;
B. asiakkaan tai hänen puolisonsa oikeus Aml.n 10 c, 10 d tai 10 g §:ssä säädettyihin vähennyksiin
on muuttunut;
C. perheen olosuhteet ovat muuttuneet;
D. maksu osoittautuu virheelliseksi;
E. asiakkaalle laadittua asiakassuunnitelmaa muutetaan siten, että sillä on vaikutusta
asiakasmaksun suuruuteen;
F. kunnan maksuperusteita muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmaksun suuruuteen.
Jos maksua koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään yhden vuoden ajalta.

4 MAKSUN ALENTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN TAI PALVELUSETELIN
ARVON KOROTTAMINEN
Asiakasmaksulain 11 §:n mukaan 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 toteuttamista.
Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa laissa
(1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden. Kunnan on annettava asiakkaalle tieto maksun
alentamisesta tai perimättä jättämisestä ymmärrettävästi ennen ensimmäistä palvelutapahtumaa, sen
yhteydessä tai viimeistään maksua perittäessä.

4.1
Sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamisen tai palvelusetelin arvon
korottamisen harkinnan perusteet kotona annettavassa palvelussa ja pitkäaikaisessa
asumispalvelussa
Jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annettavassa palvelussa (kotihoidossa) ja pitkäaikaisessa
asumispalvelussa (palveluasuminen) asiakkaalle tehdään asiakasmaksupäätös ensin bruttotulojen
mukaan (Aml 10 f §).
Asiakasmaksun alentaminen tai palvelusetelin arvon korottaminen perustuvat asiakkaan ja perheen
kokonaistaloudellisen tilanteen yksilölliseen harkintaan. Asiakkaan taloudellisesta tilanteesta tehdään
laskelma asiakkaan toimittamien tietojen perusteella.
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Laskelmassa huomioidaan tuloina asiakkaan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön käytettävissä olevat nettotulot (myös asumistuki
huomioidaan tulona) sekä varat ja talletukset (säästöt, rahastot, eläkevakuutukset ym.).
Laskelmassa huomioidaan menoina:
●

Asumispalvelun vuokra ja / tai muut asumisen kustannukset (vuokra, sähkö- ja vesimaksut ja
niihin rinnastettavat maksut, kotivakuutuskirja)

●

Laskut sosiaalihuollon asiakasmaksuista (kotihoito sis. kotisairaanhoidon ja kotipalvelun),
kotihoidon tukipalvelut, ateriapalvelu, asumispalvelujen maksut)
- Jos asiakkaalla on palveluasuminen, johon sisältyy koko päivän ateriapaketti, ateriamenona
huomioidaan toimeentulotuen ateriamaksu perusosan ravinto-osuuden (49 %) ylittävältä
osuudelta.
– Jos kotihoidon palvelujen turvin asuvalla asiakkaalla on kotiin tuotava ateriapalvelu,
huomioidaan ateriamenot laskun mukaisesti siten, että toimeentulotuen ravinto-osuutta
pienennetään 1/3 kuljetusateriaa kohden. Mikäli asiakas saa kotihoidon tukipalveluna muita
aterioita lounaan lisäksi, huomioidaan maksut vastaavasti suhteutettuna toimeentulotuen
ravintomenoihin.

●

Lääkekustannukset (tositteet vähintään kolmelta (3) edelliseltä kuukaudelta)

●

Tuomioistuimen tai holhousviranomaisen määräämän edunvalvojan palkkion perusmaksu,
vuosikustannus /12 kk. Edunvalvontavaltuutetun palkkio samoin perustein kuin edunvalvojan
palkkio. Molemmissa enimmäismäärä 440 €/vuosi tai 280 €/vuosi.

●

Voimassa oleva perhekoon mukainen toimeentulotuen perusosa.

●

Asumispalveluun muuttavalta otetaan menona huomioon
– Tositteet entisen asunnon asumiskustannuksista (sähkö- ja vesimaksut ja niihin rinnastettavat
maksut, kotivakuutuskirja, kiinteistöveropäätös).
– Entisen asunnon välttämättömät kustannukset hyväksytään yksin asuneella henkilöllä
laskelmassa menoiksi pääsääntöisesti enintään kuuden (6) kuukauden ajan palveluasumisen
alkamisesta.
– Vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut
asuinhuoneiston vuokralaisen irtisanomisajalta
– Asumisoikeusasunnon käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja
kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta.

4.2
Sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamisen tai palvelusetelin arvon
korottamisen harkinnan perusteet pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa,
perhehoidossa ja laitoshoidossa
Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, perhehoidossa ja laitoshoidossa asiakasmaksu
määräytyy asiakkaan nettotulojen perusteella (Aml 7 c§). Tuki- ja ateriamaksut sisältyvät
asiakasmaksuun.
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Mikäli henkilölle määrätty asiakasmaksu tai palvelusetelin omavastuuosuus vaarantaa hänen tai hänen
perheensä toimeentulon edellytyksiä tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista, asiakas voi
hakea maksun alentamista tai palvelusetelin arvon korottamista.
Asiakasmaksun alentaminen tai palvelusetelin arvon korottaminen perustuvat asiakkaan ja perheen
kokonaistaloudellisen tilanteen yksilölliseen harkintaan. Asiakkaan taloudellisesta tilanteesta tehdään
laskelma asiakkaan toimittamien tietojen perusteella. Erityisryhmien asumispalveluissa palvelusetelin
arvon korottaminen perustuu asiakkaan palvelutarpeeseen. Omavastuuta ei ole.
Toimeentulon edellytysten vaarantumista arvioitaessa otetaan huomioon asiakkaan ja hänen kanssaan
yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön käytettävissä olevat
nettotulot (myös asumistuki huomioidaan tulona) sekä varat ja talletukset (säästöt, rahastot,
eläkevakuutukset ym.).
Menoina hyväksytään samat menot kuin kohdassa 4.1 on esitetty.

4.3

Menettely

Asiakas toimittaa vapaamuotoisen hakemuksen ja tarvittavat liitteet asiakasmaksupäätöksessä olevan
ohjeen mukaisesti muutoksenhakuajan puitteissa, jolloin asiakasmaksua tarkistetaan päätöksen
alkamispäivästä lähtien.
Mikäli asiakas hakee määrätyn maksun muuttamista määräajan jälkeen, on kyseessä alentamista koskeva
hakemus, johon annetaan oikaisuvaatimuskelpoinen hallintopäätös. Tällöin asiakasmaksua tarkistetaan
hakemuksen saapumiskuukauden alusta lähtien.
Päätöksen asiakasmaksun alentamisesta tai poistamisesta tekee kaupungin delegointisäännön
mukainen viranhaltija. Päätös voidaan tehdä joko määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana.
Asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa tietoonsa tulleista asiaan vaikuttavista muutoksista ja tuolloin
toistaiseksi voimassa olevaa päätöstä on mahdollista muuttaa. Asumistuki ja hoitotuki edellytetään
haettavaksi ennen maksualennusta.
Asiakkaita ohjataan jo alkuvaiheessa toimittamaan tiedot sekä brutto- että nettotuloista ja myös
hyväksyttävistä menoista. Mikäli käytettävissä on asiakasmaksun alentamisen perusteeksi riittävät
tiedot, tehdään samassa yhteydessä tarvittaessa asiakasmaksun alentamispäätöstä ilman erillistä
hakemusta.

5 PALVELUN KESKEYTYMINEN
Asiakasmaksun saa periä palvelusta, vaikka palvelu keskeytyisi tilapäisesti asiakkaasta johtuvasta syystä.
Jos palvelu kuitenkin keskeytyy yli viideksi päiväksi, maksua ei peritä viittä päivää ylittävältä ajalta.
Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuvasta syystä tai siksi, että asiakas on laitoshoidossa, maksua ei
peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua
ei peritä lainkaan. (Aml 10k§).
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6 JATKUVAT JA SÄÄNNÖLLISESTI KOTONA ANNETTAVAT PALVELUT JA
ASUMISPALVELUT Aml 10e§
Palveluita annetaan ikäihmisten ja erityisryhmien palvelualueella.

6.1 Määritelmät
Jatkuva ja säännöllinen kotona annettava palvelu - kotihoito (kotipalvelu, kotisairaanhoito,
kotisairaalahoito) Terveydenhuoltolaki 25§, Sosiaalihuoltolaki 19§ ja 20§.
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.

Pitkäaikainen asumispalvelu, Sosiaalihuoltolaki 21§
Muuta sosiaalihuoltolain 21 §:ssä tarkoitetusta asumispalvelua kuin tehostettua palveluasumista, jos
palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään
kolme kuukautta.

6.2 Maksun määräytyminen
Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä asumispalveluiden kuukausimaksut
määräytyvät asiakkaan palvelun tuntimäärän henkilömäärän sekä asiakkaan ja hänen kanssaan
yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön bruttotulojen mukaan
(Aml 10f§). TAULUKKO 1 JA TAULUKKO 2 kohdassa: 6.3 Maksuprosentit ja tulorajat määräytyvät alla
olevien taulukoiden mukaisesti
Palvelumaksu peritään hoito- ja kuntoutumissuunnitelmassa ja palvelupäätöksessä määriteltyjen
palvelutuntien mukaan. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia. Etäyhteyksillä toteutetun palveluaika
lasketaan osaksi asiakkaan palvelutunteja.
Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä saadaan käyttää maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina
tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat
tunnit pyöristetään ylöspäin.
Asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa tehdään uusi palvelutuntien määrän määrittämien sekä
maksupäätös, joka astuu voimaan muuttumista seuraavan kuukauden alusta lukien.
Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan
bruttokuukausituloista. Asiakasmaksun tuntihinta voi olla korkeintaan 53 euroa tunnilta.

ylittävistä
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6.2.1 Huomioon otettavat tulot Aml 10f§
Kuukausitulona otetaan huomioon asiakkaan ja hänen puolisonsa:
●
●
●
●
●
●

Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset ansio- ja pääomatulot
Verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä
Laskennallinen metsätulo
Elatustuki
Hoitotuki
Veronalainen apuraha tai tunnustuspalkinto

Tuloina ei huomioida omaishoidon tuen palkkiota, eikä hoitotuen lisäksi maksettavaa veteraanilisää.

6.2.2 Tuloista tehtävät vähennykset Aml 10g§
●

Perhesuhteista johtuvat muut elatusapuun verrattavat vastaavat kustannukset. Elatusapua ei
vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt
yhteistaloudessa välittömästi ennen pitkäaikaisen perhehoidon, pitkäaikaisen tehostetun
palveluasumisen tai pitkäaikaisen laitoshoidon alkamista.

●

Avopuolisoiden yhteistalouden purkamistilanteessa tarkoitettu pesänjakajan tai
tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka on suoritettava rahana.

●

Kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka on
suoritettava rahana

●

Tuomioistuimen tai holhousviranomaisen hänelle määräämän edunvalvojan palkkion
perusmaksu, vuosikustannus/12 kk. Edunvalvontavaltuutetun palkkio samoilla perusteilla kuin
edunvalvojan palkkio. Molemmissa enimmäismäärä 440€/vuosi tai 280€/vuosi

6.2.3 Asumismenojen vähentäminen tuloista
Todelliset asumismenot ennen asumispalveluihin siirtymistä seuraavasti:
● Omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden
kuukauden ajalta.
● Vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut
asuinhuoneiston vuokralaisen irtisanomisajalta
● Asumisoikeusasunnon käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja
kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta.
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6.3 Maksuprosentit ja tulorajat määräytyvät alla olevien taulukoiden mukaisesti
TAULUKKO 1: TULOISTA TEHTÄVÄ TULORAJA VÄHENNYS
Henkilömäärä

Tuloraja 1.1.2022 alkaen €/kk

1 henkilö

598

2 henkilöä

1 103

3 henkilöä

1 731

4 henkilöä

2 140

5 henkilöä

2 591

6 henkilöä

2 976

Korotus / lisähenkilö

356

TAULUKKO 2: MAKSUPROSENTTI PERHEENKOON JA PALVELUTUNTIEN MUKAAN

Palvelutunnit
kuukaudessa

Maksuprosentti perheen koon mukaan
1 hlö

2 hlö

3 hlö

4 hlö

5 hlö

6 henkilöä tai enemmän

8,00

7,00

6,00

6,00

6,00

6,00

5

10,00

8,75

7,50

7,50

7,50

7,50

6

12,00

10,50

9,00

9,00

9,00

9,00

7

14,00

12,25

10,50

10,50

10,50

10,50

8

16,00

14,00

12,00

12,00

12,00

12,00

9

17,00

14,75

12,50

12,50

12,50

12,00

10

18,00

15,50

13,00

13,00

13,00

12,00

11

19,00

16,25

13,50

13,50

13,50

12,00

12

20,00

17,00

14,00

14,00

14,00

12,00

13

21,00

17,75

14,50

14,50

14,00

12,00

4 tuntia tai vähemmän
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Palvelutunnit
kuukaudessa

Maksuprosentti perheen koon mukaan
1 hlö

2 hlö

3 hlö

4 hlö

5 hlö

6 henkilöä tai enemmän

14

22,00

18,50

15,00

15,00

14,00

12,00

15

23,00

19,25

15,50

15,50

14,00

12,00

16

24,00

20,00

16,00

16,00

14,00

12,00

17

24,50

20,50

16,50

16,00

14,00

12,00

18

25,00

21,00

17,00

16,00

14,00

12,00

19

25,50

21,50

17,50

16,00

14,00

12,00

20

26,00

22,00

18,00

16,00

14,00

12,00

21

26,50

22,50

18,50

16,00

14,00

12,00

22

27,00

23,00

19,00

16,00

14,00

12,00

23

27,50

23,50

19,00

16,00

14,00

12,00

24

28,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

25

28,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

26

29,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

27

29,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

28

30,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

29

30,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

30

31,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

31

31,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

32

32,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

33

32,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

34

33,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

35

33,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

36

34,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

37

34,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

38 tai enemmän

35,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00
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7 TILAPÄISET KOTONA ANNETTAVAT PALVELUT
Tilapäisesti kotiin annettavista palveluista voidaan periä kunnan päättämiä kohtuullisia maksuja alla
olevan taulukon mukaisesti.
Tilapäisenä palveluna kotisairaanhoito tai kotisairaalapalvelu kerryttävät asiakkaan maksukattoa
01.01.2022- alkaen (Aml 6a§).
Tilapäisestä kotisairaanhoidosta ei saa kuitenkaan periä erikseen maksua sellaiselta henkilöltä, joka saa
jatkuvaa kotisairaanhoitoa.
Tilapäiset kotona annettavat palvelut
Tilapäinen kotihoito
Tilapäinen kotihoitokäynti, enintään 2 h
Tilapäinen kotihoitokäynti, yli 2 h
Tilapäinen kotisairaanhoito
Lääkärin tai hammaslääkärin suorittama kotikäynti
Muun henkilön suorittama kotikäynti
(ei peritä kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvasta
rokotuskäynnistä)

Akuutti liikkuva sairaanhoitaja Käyntimaksu
Säännöllisten palvelujen piirissä olevan mm. kotihoidon ja
palveluasumisen asiakkaan käyntimaksu

2021

2022

12,00
19,00

12,00
19,00

18,90
12,00

18,90
12,00

20,60

20,60

12,00
12,00

Kotihoidon arviointijakso/päivä

12,00

12,00

Kotisairaalan maksut
Hoitopäivämaksu (hoito kotona)
Hoitopäivämaksu (hoito kotisairaalan tiloissa)

25,10
20,60

25,10
20,60

12,00

12,00

12,00

12,00

15 €/vrk

15 €/vrk

Säännöllisen kotihoidon asiakkaan ja palveluasumisen
asiakkaan kotisairaalan hoitopäivämaksu
Kotisairaalamaksut kerryttävät maksukattoa.
Maksukaton täytyttyä asiakasmaksua ei peritä.
Kotiutustiimi
Hoitopäivämaksu
(Mikäli asiakkaalla on entuudestaan säännölliset
kotihoidon palvelut, käynnit sisältyvät kuukausimaksuun)
Tilapäinen asuminen; vuokraosuus
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8 KOTIIN ANNETTAVIEN TUKIPALVELUIDEN MAKSUT
Kunta saa periä asiakkaalta kohtuullisen maksun asiakassuunnitelmaan sisältyvistä tukipalveluina
järjestettävistä tai asumispalveluun liittyvistä ateria-, vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- ja
turvapalveluista, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävistä palveluista sekä muista
vastaavista asumista tukevista palveluista.
Tehostettuun palveluasumiseen liittyvistä näistä palveluista ei saa periä erillistä maksua.
Kotiin annettavat tukipalvelut

2021

2022

Ateriapalvelut
Kotiinkuljetettuna ateriapaketti, kun
- bruttotulot alle 1 200 €/kk
- bruttotulot yli 1 200 €/kk
Pakasteateria
Päivällinen
Kahvi/tee/pulla

6,95
8,70
3,90
5,45
2,50

6,95
8,70
3,90
5,45
2,50

19,05

19,05

15,00

15,00

3,35
5,50

3,35
5,50

5,70
12,00

5,70
12,00

14,80
14,80
linja-automaksun
mukaisesti
29,00
29,00
45,00

14,80
14,80
linja-automaksun
mukaisesti
29,00
29,00
45,00

Sotainvalidien lounasseteli

10,90

10,90

Teknologia-avusteiset palvelut
Passiivinen valvontajärjestelmä asiakasmaksu €/kk
Passivinen valvontajärjestelmä auttajakäynti €/krt
Lääkeannostelijarobotti hälytyskäynti
Kuvapääte virkistyskäyttöön
Kuvapääte etäkotihoidon asiakkaille

65,00
25,00
25,00
45,00
0,00

65,00
25,00
25,00
45,00
0,00

Päivätoimintapäivä (€/päivä)
(sis. ateriat aamupala, lounas, päiväkahvi, ryhmätoiminnat,
kuntouttavan osuuden ja tarvittaessa kylvetyksen)
Osapäivätoimintapäivä (€/osapäivä)
(enintään 4 tuntia, sis. aamukahvi ja lounas tai
vaihtoehtoisesti lounas ja päiväkahvi, ryhmätoiminnat,
kuntouttavan osuuden ja tarvittaessa kylvetyksen)
Kuljetukset
Ryhmäkuljetus alle 10 km/ suunta
Kuljetus yli 10 km/suunta
Muut tukipalvelut
Vaatehuolto €/kg
Kylvetysmaksu €/krt
(kodin ulkopuolella/päivätoiminnassa ei-säännöllisen
kotihoidon asiakkaille
Asiointipalvelu
Saattajapalvelu €/h (vähimmäislaskutus 30 min)
Kuljetuspalvelut
Huoltopalvelut (mm. kylätalonmiespalvelut)
Siivouspalvelu
Traktorityö
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9 TURVAPALVELUMAKSUT KOTIIN ANNETTAVISSA PALVELUISSA
Ikäihmisten kotihoidon turvapalveluiden laite- ja asiakasmaksut määräytyvät alla olevan taulukon
mukaisesti.
Turvapalvelut kotiin annettavissa palveluissa

2021

2022

27,00

27,00

29,00

29,00

32,60

32,60

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Turvapuhelimien muut mahdolliset lisälaitteet
1) Vuotohälytin
2) Hellavahti
3) Kaatumisanturi
4) Lämpötilailmaisin
5) Aktiviteetin seurantalaite

11,18
19,40
13,30
8,20
59,00

11,18
19,40
13,30
8,20
59,00

Laajakaistaliittymä-turvapuhelimen lisälaitteet
1) Exit sensor ”Älykäs ovivalvonta” (9Solutions)

19,50

19,50

Auttajakäynti €/käynti
Asennuskäynti €/käynti
Laitteen nouto irtisanottaessa €/käynti

25,00
45,00
45,00

25,00
45,00
45,00

Turvapuhelimet
1) GSM-turvapuhelin, sisältäen liittymän,
turvarannekkeen/-riipuksen ja hälytyskeskuspalvelun
2) Laajakaistaliittymän turvapuhelin, turvarannekkeen/
-riipuksen ja hälytyskeskuspalvelun (9solutions)
3) GPS-pohjainen ranteessa pidettävä turvahälytin
(dementiavahti)
Turvapuhelimien lisälaitteet
1) Lisäturvaranneke tai -riipus
2) Savu-/palovaroitin
3) Ovihälytin tai ikkunahälytin
4) Häkäkaasuhälytin (CO)
5) Vetonaruhälytin
6) Erillinen vammaispainike turvahälyttimeen
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10 PALVELUASUMISEN MUUT ASIAKASMAKSUT IKÄIHMISTEN PALVELUISSA
Palveluasumisen muut asiakasmaksut

2021

2022

Jaksohoito
Jaksohoidon asiakasmaksu €/vrk

34,75

34,75

16,10
24,00
17,70
17,80

16,10
24,00
17,70
17,80
32,60

Palveluasuminen
Palvelumaksu määräytyy samoin perustein kuin
säännöllisten ja jatkuvien kotiin annettavien
palveluiden maksu
Tukipalvelut *:
Ateriapäiväpaketti €/päivä
Liinavaatevuokra €/kk
Asiointiapu €/h
Auttajakäynti yöaikaan (klo 21:00–07:00) €/yö
Turvapuhelin/hälytysjärjestelmä enintään
* sovelletaan myös palvelusetelituottajien hinnoitteluun

11 IKÄIHMISTEN OMAISHOITAJAN VAPAAN AIKAISET PALVELUT
Palvelut, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 4 §:n 1
momentissa tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa
hoitoa ja huolenpitoa.
Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut

2021

2022

Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (€/päivä)

11,40

11,60

12 PITKÄAIKAISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN, PERHEHOIDON JA
LAITOSHOIDON MAKSU IKÄIHMISTEN JA ERITYISRYHMIEN PALVELUISSA
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon
asiakkaan kuukausimaksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan netto kuukausituloista, joista on
tehty 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset. (Aml 7c§)
Jos asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa
ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen
kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisoiden
yhteenlasketuista kuukausituloista.
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Asiakkailta peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, joka
sisältää raaka-ainekustannusten lisäksi myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden,
energian ja kuljetusten käyttämisestä. Palvelun tuottamisesta perittävä hinta ei saa kuitenkaan ylittää
palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Maksua määrätessä on huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara,
joka on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään
167 euroa kuukaudessa ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalle vähintään 112 euroa kuukaudessa.

12.1 Tuloista tehtävät vähennykset
Tuloista tehtävinä vähennyksinä otetaan huomioon:
●

Perhesuhteista johtuvat muut elatusapuun verrattavat vastaavat kustannukset. Elatusapua ei
vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt
yhteistaloudessa välittömästi ennen pitkäaikaisen perhehoidon, pitkäaikaisen tehostetun
palveluasumisen tai pitkäaikaisen laitoshoidon alkamista.

●

Avopuolisoiden yhteistalouden purkamistilanteessa tarkoitettu pesänjakajan tai
tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka on suoritettava rahana.

●

Kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka on
suoritettava rahana

●

Tuomioistuimen tai holhousviranomaisen hänelle määräämän edunvalvojan palkkion
perusmaksu, vuosikustannus/12 kk. Edunvalvontavaltuutetun palkkio samoilla perusteilla kuin
edunvalvojan palkkio. Molemmissa enimmäismäärä 440€/vuosi tai 280€/vuosi

12.2 Asumismenojen vähentäminen tuloista
Todelliset asumismenot ennen asumispalveluihin siirtymistä seuraavasti:
● Omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden
kuukauden ajalta.
● Vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut
asuinhuoneiston vuokralaisen irtisanomisajalta
● Asumisoikeusasunnon käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja
kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta.

12.3 Erityisten menojen vähentäminen tuloista
●

Kohtuulliset asumismenot, joita pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta aiheutuu.
Asumismenoista vähennetään valtion varoista maksettava asumistuki.

●

Terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja
perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu saamaan korvausta
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sairausvakuutuslain nojalla. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa
antaman selvityksen perusteella vuosiomavastuun suuruisena.
●

Muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten
ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen
edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon
ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi.

13 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ASIAKASMAKSUT
Ikäihmisten perhehoidon toimintasääntö on hyväksytty Perusturvalautakunnassa 11.12.2019.
Ikäihmisten perhehoidon maksut

2021

2022

Lyhytaikainen perhehoito (€/vrk)

34,75

34,75

19,05
25,00
30,00

19,05
25,00
30,00

12,00
19,05
25,00

12,00
19,05
25,00

Osavuorokautinen hoito perhekodissa
alle 6 h/vrk (päiväpalvelun maksu)
6-12h/vrk (päivä/yö)
yli 12 h/vrk
Ikäihmisen kodissa tapahtuva perhehoito
alle 6 h/vrk
6-12h/vrk
yli 12 h/vrk
Omaishoitoperheille lakisääteisten vapaapäivien osalta
maksuton.

14 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU
Tilapäisestä lapsiperheiden kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu
(Asiakasmaksulaki 1§, 2§). Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun 2 tunnin käyntikerta on 19 €.
Käyntikerran ylittävä lisätunti on 9 €.
Lapsiperheiden pitkäaikaisesta ja säännöllisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä
kohtuullinen maksu (Asiakasmaksulaki 10e§). Maksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattuun
palvelutuntien määrään, asiakkaan bruttotulojen, perheen koon perusteella, taulukon 1. ja taulukon 2.
mukaisesti.
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15 LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT
Lastensuojelulain 19 §:n mukaan lastensuojelusta tarjotusta palvelusta voidaan periä asiakasmaksuja
siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (30.12.2020/1201) säädetään.
Asiakasmaksulain säännöksiä täydentää asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
(912/1992) (asiakasmaksuasetus).
Asiakasmaksulain 7 §:n mukaan lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai
jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista aiheutuvien
kustannusten korvaamiseksi voidaan periä korvaus.
Asiakasmaksulain 1 §:n mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä palvelun
käyttäjältä maksu, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan.
Perittävä maksu voi olla enintään 1 835,20 euroa kuukaudessa tai kulloinkin valtioneuvoston asetuksella
määräytyvän enimmäismäärän mukainen. Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen (2 §).
Asiakasmaksuasetuksen 20 §:n mukaan vanhemmilta perittävä maksu jaetaan vanhempien kesken
maksukyvyn mukaan (Laki lapsen elatuksesta 4§). Asiakasmaksun periminen edellyttää, että periminen
on kokonaisuudessaan perusteltua huomioiden vanhempien toimeentulon edellytykset ja huollolliset
näkökohdat. Maksu on määrättävä erikseen kummallekin ottaen huomioon yksilöllisesti vanhempien
maksukyvyn. Asiakasmaksua määrättäessä otetaan huomioon vanhempien nettotulot.
Asiakasmaksulla ja muilla perittävillä tuloilla kerrytetään lapsen tai nuoren itsenäistymisvaroja 40
prosentilla ja hoidon korvaukseksi peritään 60 prosenttia.

16 VAMMAISTEN JA KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN MAKSUT
Maksuttomia vammaispalvelulain mukaisia palveluja ovat vammaispalvelulain 8 § 2 momentissa
tarkoitettu päivätoiminta kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta, vammaispalvelulain mukainen
henkilökohtainen apu sekä palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut ja vammaispalvelulain mukaiset
tutkimukset. Maksuttomia erityishuoltolain mukaisia palveluita ovat erityishuolto (hoiva ja huolenpito)
ja lain tarkoittama kuljetus. Kehitysvammaisten ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuun
ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa.

16.1 Vammaisten ja kehitysvammaisten ateriamaksut
1) Asumispalveluissa asiakkailta peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten
suuruinen maksu, joka sisältää raaka-ainekustannusten lisäksi myös kustannukset, jotka aiheutuvat
työvoiman, veden, energian ja kuljetusten käyttämisestä, mikäli asiakas ei tosiasiallisesti kykene
valmistamaan itse ruokaansa. Oman tuotannon asumispalveluissa ja ostetuissa asumispalveluissa
peritään enintään Rovaniemen kaupungin ruokapalvelukeskuksen määrittämä kohtuullinen aterian
hinta. Hinta voi sisältää myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kuljetusten
käyttämisestä. Palvelun tuottamisesta perittävä hinta ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta
aiheutuvia kustannuksia.
2) Oman tuotannon päivätoiminnassa peritään Rovaniemen kaupungin ruokapalvelukeskuksen
toimittaman aterian maksu ja ostopäivä toiminnassa palveluntuottajan ilmoittama kohtuullinen maksu,
joka on enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
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3) Työtoiminnassa peritään palveluntuottajan ilmoittama kohtuullinen maksu, joka on enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
Rovaniemen kaupungin ruokapalvelukeskuksen ateriapäivän hinta omissa ja ostopalveluiden
asumispalveluyksiköissä on 12,60 euroa.

Vammaisten ja kehitysvammaisten ateriamaksut

2020

2021

Ateriapäivä (€/päivä)

12,60

12,60

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä perii ateriapalveluistaan vahvistamansa hinnat.

16.2 Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki)
Palvelut, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 4 §:n 1
momentissa tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa
hoitoa ja huolenpitoa.
Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut

2021

2022

Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (€ / päivä)

11,40

11,60

17 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJIEN ASIAKASMAKSUT
Määritelmä
Pitkäaikainen asumispalvelu
Muuta sosiaalihuoltolain 21 §:ssä tarkoitetusta asumispalvelua kuin tehostettua palveluasumista, jos
palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään
kolme kuukautta.

17.1 Tuetun asuminen ja palveluasuminen maksut
Sellaisesta sosiaalihuoltolain 21 § pykälän mukaisesta tuetusta- ja palveluasumisesta, joka sisältää
jatkuvaa ja säännöllistä kotipalvelua, tai muuta hoivaa ja huolenpitoa peritään kuukausimaksu.
Kunta saa periä asiakkaalta kohtuullisen maksun asiakassuunnitelmaan sisältyvistä tukipalveluina
järjestettävistä tai asumispalveluun liittyvistä ateria-, vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- ja
turvapalveluista, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävistä palveluista sekä muista
vastaavista asumista tukevista palveluista.
Tuetun asumisen ja palveluasumisen maksuprosentit ja tulorajat määräytyvät TAULUKKO 1 ja
TAULUKKO 2 kohdassa: 6.3 Maksuprosentit ja tulorajat määräytyvät alla olevien taulukoiden mukaisesti
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17.2 Tehostetun palveluasumisen maksut
Tehostetun palveluasumisen palvelumaksu on 85 % yhteenlasketuista nettotuloista, joista on tehty lain
asiakasmaksulain 10 c § ja 10 d § määrätyt vähennykset. Maksu voidaan määrätä tietyin perustein
olemaan 42,5 % puolisoiden yhteisistä tuloista. Asiakasmaksulaki, 7 c §.
Kunnan tai kuntayhtymän on maksua määrättäessä huolehdittava siitä, että asiakkaan
henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen
asiakkaalle vähintään 164 euroa kuukaudessa. Tehostettuun palveluasumiseen liittyvistä tukipalveluista
ei peritä maksua.

17.3 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien lyhytaikaisen kuntouttavan hoidon maksut ja
ateriamaksut
Lyhytaikainen asumispalvelu
Ateriapäivähinta

28,70 € / päivä
16.10 € / päivä

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien jaksohoidon maksu sisältää ateriapäivähinnan.

18 SOSIAALIHUOLLON TILAPÄISMAJOITUKSEN MAKSU
Rovaniemen kaupunki järjestää sosiaalihuoltolain (1301/2014) 12 § ja 21 §:n tarkoittaman välttämättömän
huolenpidon turvaamiseksi tilapäismajoitusta henkilöille, joiden asuminen vakituisessa asunnossa on
syystä tai toisesta äkillisesti estynyt, ja joilla ei ole mahdollisuutta muutoin järjestää majoitustaan.
Sosiaalihuollon tilapäismajoituksen maksu on vuokran perusteella määräytyvä vuorokausimaksu.
Sosiaalihuollon tilapäismajoituksen maksu määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti.
Sosiaalihuollon tilapäismajoitus

2021

Asumispäivä (€/päivä) Sipolantie
Asumispäivä (€/päivä) Jaakopintie

9,35
10,70

Asiakkaalle määrättyä maksua voidaan tilannekohtaisen harkinnan perusteella alentaa tai se voidaan
poistaa asiakasmaksulain 11 §:n mukaisesti.
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19 LAITOSHOIDON MAKSUT
Laitoshoidon asiakasmaksut määräytyvät alla olevan taulukon mukaisesti.
Laitoshoito

2021

2022

48,90

49,60

2) Päivä- ja yöhoidon maksu (Asiakasmaksuasetus 13 §)

22,50

22,80

3) Ylläpitomaksu (Asiakasmaksuasetus 26 a §)
Maksukaton (692 €/kalenterivuosi) ylittymisen jälkeen.

22,50

22,80

4) Kuntoutushoidon maksu (Asiakasmaksuasetus 14 §)
Lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetussa asetuksessa
tarkoitetulle vammaiselle henkilölle annettu
kuntoutushoito
tai kehitysvammaisten erityishuoltona annettu
kuntoutushoito.

16,90

17,10

11,40

11,60

LAITOSHOITO
1) Lyhytaikainen laitoshoito (Asiakasmaksuasetus 12 §)
Maksuja ei saa kuitenkaan periä terveyskeskuksessa eikä
sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä
osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli
seitsemän.
Maksukaton kertymisen jälkeen sovelletaan
ylläpitomaksua 22,80 €/hoitopäivä

Pitkäaikainen laitoshoito (Aml 7 c §)
Enintään 85 % laissa tarkoitetuista kuukausituloista.
Henkilön henkilökohtaiseen käyttöön tulee jäädä 112 €/kk.
Jos henkilö on välittömästi ennen laitoshoitoa elänyt
avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja
laitoshoidossa oleva on parempituloinen, maksu saa olla
enintään 42,5 % yhteenlasketuista nettotuloista.
Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee
jäädä 112 €/kk.
5) Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (L 6 b §)
Palvelut, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon
tuesta annetun lain (937/2005) 4 §:n 1 momentissa
tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat
omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa.

Maksuja ei saa kuitenkaan periä terveyskeskuksessa eikä sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
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20 VASTAANOTTOPALVELUJEN MAKSUT
20.1 Terveyskeskuksen maksut
Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista voidaan 18 vuotta täyttäneiltä periä
terveyskeskuksen ylläpitäjän päätöksen mukainen maksu.
Terveyskeskuspalvelut

2021

2022

41,20

41,80

20,60

20,90

3) Päivystyskäyntimaksu

0,00

0,00

4) Yhteispäivystys: Lapin sairaanhoitopiiri järjestää ja perii
Asiakasmaksuasetuksen 8 § mukaan

41,20

41,80

41,20

41,80

0,00

0,00

19,80

19,80

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut
(Asiakasmaksuasetus 7 §)
1) Vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden ja
peritään 18 vuotta täyttäneiltä, TAI
2) Mikäli palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua,
peritään 18 vuotta täyttäneiltä käyntimaksu enintään
kolme kertaa vuodessa

Erikoislääkärijohtoinen toiminta terveyskeskuksessa
(Asiakasmaksuasetus 8 §)
1) Erikoislääkärin vastaanottokäynti
Esim. Sisätautilääkärin tähystystutkimus, radiologin
ultraäänitutkimus, gynekologin, kardiologin, geriatrin
vastaanotto tms, ei tk-lääkärin (yleislääketieteen
erikoislääkärin tai lääketieteen lisensiaatin) vastaanotto.
18 vuotta täyttäneiden avosairaanhoidon ja suun
terveydenhuollon palvelut
(Asiakasmaksulaki 5 § 1. mom)
1) Hoitajan käyntimaksu (sairaanhoidollinen käynti)
Maksua ei peritä.
2) Rokotuskäynti (rokotusohjelman ulkopuolinen rokotus)
Huom!
Rintamaveteraaneilta ei peritä ajanvarausvastaanotolla
vastaanottomaksua (Perusturvalautakunta 31.1.2006 3 §).
Yksityislääkärin lähetteellä tehdyt laboratorio- ja
kuvantamistutkimukset (Asiakasmaksuasetus 8 b §)
1) Laboratoriotutkimukset todellisten kustannusten
mukaan
2) Kuvantamistutkimukset todellisten kustannusten
mukaan

NordLab Oy:n
hinnasto
Röntgenin
hinnasto
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20.2 Kuntoutuksen maksut
Fysio-, puhe- sekä toimintaterapiat, apuvälinepalvelut, sekä ryhmäkäynnit
Kuntoutus

2021

2022

1) Hoitokertamaksu yksilökohtainen fysioterapia, 1-2
kertaa / kalenterivuosi
2) Sarjassa annettava hoito / lääkinnällinen kuntoutus
Fysio- puhe- tai toimintaterapiakäynti väh. 3 krt /
kalenterivuosi. Peritään enintään 45 kertaa kalenteri
vuodessa.

11,40

11,60

11,40

11,60

3) Apuvälinekäynti (tarve aiheutunut sotilasvammalain,
tapaturma-, maatalousyrittäjien tapaturma-, liikenne- tai
potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain
mukaan korvattavasta vahingosta tai ammattitaudista)

11,40

11,60

4) Kuntoutuksen ryhmäkäynti (hoitosuunnitelma/lähete)
Peritään etukäteen 10 käynnin erissä

4,00

4,00

2021

2022

10,20
13,10
19,20

10,30
13,30
19,50

8,40
18,90

8,50
19,20

8,40

8,50

Fysio-, puhe- sekä toimintaterapiat, apuväline- palvelut,
sekä ryhmäkäynnit (Asiakasmaksuasetus 11 §)

20.3 Suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksut
Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
Käynnin perusmaksu (Asiakasmaksuasetus 9 §)
1) Suuhygienisti
2) Hammaslääkäri
3) Erikoishammaslääkäri
Edellä määritellyn perusmaksun lisäksi peritään
tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä seuraavat maksut
1) Kuvantamistutkimukset
a) Hammaskuva
b) Leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus
2) Ehkäisevä hoito
Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun
terveydenedistämisen toimenpiteet käyntikerralta
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3) Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan
lukuunottamatta jäljempänä lueteltuja proteettisia
toimenpiteitä
a) Vaativuusluokka 0-2
b) Vaativuusluokka 3-4
c) Vaativuusluokka 5-7
d) Vaativuusluokka 8-10
e) Vaativuusluokka 11 tai sitä suurempi
Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
4) Proteettiset toimenpiteet
a) Proteesin pohjaus
b) Proteesin korjaus
c) Akryyliosa- ja kokoproteesi
d) Kruunut ja sillat hampaalta
e) Rankaproteesi

8,40
18,90
37,50
54,90
77,00

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

2021

2022

54,90
37,50
183,50
183,50
222,70

56,60
38,00
186,00
186,00
225,70

Lisäksi:
Oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä voidaan periä hammastekniset kulut
todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle.
Erikoismateriaaleista voidaan periä todellisia kustannuksia vastaava maksu.
Käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi aiheutuneesta
oikomislaitteen häviämisestä tai vahingoittumisesta voidaan potilaalta periä uuden oikomislaitteen
hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut
enintään todellisten kustannusten mukaisina.
Edellä määriteltyjä maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta.
Henkilöiltä, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus
tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain
(1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa miinanraivaustehtäviin
osallistumisesta, ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä
protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.

20.4 Muut sarjassa annettavat hoidot
Muut sarjassa annettavat hoidot

2021

2022

11,40
11,40

11,60
11,60

Muut sarjassa annettavat hoidot
(Asiakasmaksuasetus 11 §)
1) Siedätyshoitokäynti (hyposensibilisaatio)
2) Jalkojenhoitokäynti (hoitosuunnitelma / lähete)
Peritään enintään 45 kertaa kalenterivuodessa
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21 MAKSUT LÄÄKÄRINTODISTUKSISTA
Lääkärintodistukset

2021

2022

50,80
24,10
61,00

51,50
24,10
61,80

Maksu lääkärintodistuksesta
(Asiakasmaksuasetus 23 §, Asiakasmaksulaki 5 §)
Lääkärintodistukset ja lausunnot
1) Lääkärinlausunnot C, D, E ja muut lausunnot
2) Suppea lääkärintodistus
3) Lääkärintodistus tai lausunto ajo-oikeuden saamiseksi
tai säilyttämiseksi

Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta (Blausunto), eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta
terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus).
Alle 18-vuotiaille B-lausunnon lisäksi lausunnot C, D ja E ovat ilmaisia.

22 KÄYTTÄMÄTTÄ JA PERUUTTAMATTA JÄTETYISTÄ PALVELUISTA
PERITTÄVÄT MAKSUT
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu

2021

2022

50,80

51,50

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta
perittävä maksu (Asiakasmaksuasetus 25 §,
Asiakasmaksulaki 3 §)
1) Lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon,
erikoissairaanhoidon avohoidon, tai kalliin
kuvantamistutkimuksen ilman hyväksyttävää syytä
käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä varatusta
palvelusta voidaan periä maksu 18 vuotta täyttäneeltä
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23 PALVELUSETELIEN ARVOT IKÄIHMISTEN PALVELUISSA
Palvelusetelien arvot määräytyvät alla olevan taulukon mukaisesti.
Palvelusetelit ikäihmisten palveluissa
OMAISHOIDON TUKI
Palvelusetelin arvo €/vrk

2021

2022

108,00

135,00

22,00

22,00

27,00

27,00

31,00
7,00

31,00
7,00

22,00

22,00

27,00

27,00

31,00
7,00

31,00
7,00

57,00
108,00

70,00
135,00

KOTIHOITO
TILAPÄINEN KOTIPALVELU
Palvelusetelin arvo €/h
TILAPÄINEN KOTIHOITO JA/TAI -SAIRAANHOITO
Palvelusetelin arvo €/h
SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO, -PALVELU JA SAIRAANHOITO
Palvelusetelin arvo enintään
Palvelusetelin arvo vähintään
KOTIHOITO ASUMISYKSIKÖSSÄ
TILAPÄINEN KOTIPALVELU
Palvelusetelin arvo €/h
TILAPÄINEN KOTIHOITO JA/TAI -SAIRAANHOITO
Palvelusetelin arvo €/h
SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO, -PALVELU JA SAIRAANHOITO
Palvelusetelin arvo enintään
Palvelusetelin arvo vähintään
PALVELUASUMINEN
Palveluasuminen enintään €/vrk
Tehostettu palveluasuminen enintään €/vrk
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