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1. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa sovelletut periaatteet 
 
Satakunnan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen 
määrittelyssä sovelletaan lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
(734/1992) ja asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992). 
 
Asiakasmaksulaissa säädetään kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuista. Jos 
kunta hankkii sosiaali- ja terveyspalveluja yksityiseltä yritykseltä ostopalveluna, asiakas 
maksaa palvelusta asiakasmaksulain mukaisesti. Palvelusta perittävä maksu saa olla 
enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. 
 
Osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkistukset 
tehdään joka toinen vuosi. 

1.1. Palveluiden tarjonta ja maksut 
 
Sosiaali- ja terveyspalveluja voidaan antaa tavanomaisena käyntiasiointina tai 
digipalveluna/sähköisenä asiointina. Mikäli etäpalveluna tuotetulle palvelulle ei ole 
erikseen hinnastossa määriteltyä maksua, etäpalveluna tuotetusta palvelusta peritään 
hinnaston mukainen käyntiasioinnin asiakasmaksu. 
 
Jos palvelu on hinnaston mukaan maksuton, etäpalveluna tuotettu palvelu on niin ikään 
asiakkaalle maksuton. Digitaaliset/sähköiset palvelut kerryttävät maksukattoa samalla 
tavoin kuin perinteiset käyntiin perustuvat palvelut. 
 

1.2. Maksu käyttämättä jääneestä palvelusta 
 

Maksuna käyttämättä jätetystä palvelusta peritään 51,50 € / kerta. Maksu peritään silloin, 
jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut vastaanottoajan terveydenhuollon 
palveluihin tai sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- tai asumispalvelu- 
paikan ja on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta 
jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön. Maksu 
peritään kuitenkin vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä kohtuuttomana ja asiakkaalle 
on varauksen yhteydessä ilmoitettu mahdollisuudesta periä tämä maksu sekä annettu 
ohjeet ajan peruuttamiseksi ennalta. Maksun perimistä sekä ajan tai paikan peruuttamista 
koskevat tiedot on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää niiden sisällön. 
Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta asiakkailta.  
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1.3. Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuun 
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon, pitkäaikaisen 
laitoshoidon, jatkuvan säännöllisen kotona annettavan palvelun ja pitkäaikaisen 
asumispalvelun maksu pääsääntöisesti peritään, vaikka palvelu keskeytyisi tilapäisesti 
asiakkaasta johtuvasta syystä.  
Asiakkaan joutuessa tilapäisesti sairaala- tai terveyskeskushoitoon, vuokranmaksu jatkuu 
keskeytyksettömänä hoidon ajalta. Asiakasmaksua ei tällöin peritä täysien 
poissaolopäivien ajalta. Kotilomien ajalta laskutetaan asiakasmaksu viiden ensimmäisen 
täyden lomavuorokauden ajalta. Paluupäivältä peritään maksut normaalisti. Kotilomien 
ajalla vuokranmaksu jatkuu keskeytyksettömänä. Ylläpitomaksun laskutus katkeaa 
kuukauden poissaolon jälkeen. Ateriamaksun laskutus katkeaa poistumisesta seuraavana 
päivänä. Poissaoloksi lasketaan täydet vuorokaudet. 
Lyhytaikaisesta laitoshoidosta ei voida periä maksuja niiltä täysiltä vuorokausilta, jolloin 
palvelun käyttäjä on ollut hoitojakson aikana poissa laitoksesta.  
Jos palvelu keskeytyy hyvinvointialueesta johtuvasta syystä tai siksi, että asiakas on 
laitoshoidossa, maksua ei peritä myöskään edellä mainituilta viideltä päivältä. 
Jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan. 

1.4. Maksukatto 
Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty 
enimmäismäärä eli maksukatto. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät 
palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. 
 
Maksujen yhteismäärää laskettaessa huomioidaan kalenterivuoden aikana kertyneet 
maksut sen mukaan, milloin asiakas on saanut palvelua. 
Maksukaton täytyttyä lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 22,80 € 
hoitopäivämaksu 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä. 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. 
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Maksukattoon lasketaan mukaan maksut seuraavista palveluista: 
1) terveyskeskuksen avosairaanhoito 
2) poliklinikan antama tutkimus ja hoito 
3) päiväkirurgiset toimenpiteet 
4) suun ja hampaiden tutkimus ja hoito hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta 
5) suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet 
6) terveydenhuollon ammattihenkilön antama fysioterapiasta, neuropsykologisesta 
kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja 
muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävä hoito  
7) sarjassa annettava hoito 
8) päivä- ja yöhoito 
9) tilapäinen kotisairaanhoito ja tilapäinen kotisairaalahoito 
10) lyhytaikainen laitoshoito ja lyhytaikainen laitospalvelu 
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. 
12) etäpalveluna tai ostopalveluna järjestettyjen palveluiden maksut 
13) toimeentulotukena maksetut maksut 
 
1.5 Maksujen alentaminen 
 
Maksuasetus mahdollistaa maksujen alentamisen asiakaskohtaisesti mm. silloin, kun 
asiakas joutuisi hakemaan asiakasmaksuista suoriutuakseen toistuvasti toimeentulotukea. 
Maksujen huomioiminen menoina toimeentulotukilaskelmassa on maksun alentamisesta 
nähden toissijaista. 
 
Asiakasmaksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta, mikäli maksun 
määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin 
virheellisiin tietoihin.  
 
Satakunnan hyvinvointialueella maksuja voidaan alentaa sosiaalihuollosta määrättyjen ja 
tulosidonnaisten terveydenhuollon maksujen osalta.  
 
1.6 Maksun perimättä jättäminen 
 
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.  
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1.7 Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen 
 
Päätös maksukyvyn mukaisesti määräytyvästä maksusta tehdään toistaiseksi voimassa ole- 
vaksi. Maksu kuitenkin tarkistetaan asiakkaan tai tämän edustajan hakemuksesta taikka 
aloitteesta silloin, jos: 
• maksun perusteena olevat tulot ovat muuttuneet (maksu tarkistetaan 
tiedoksisaantikuukaudesta lukien); 
• oikeus tuloista tehtäviin vähennyksiin on muuttunut; 
• perheen olosuhteet ovat muuttuneet; 
• maksu osoittautuu virheelliseksi; 
• asiakkaalle laadittua hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa/asiakassuunnitelmaa 
(palvelutuntimäärää) muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmaksun suuruuteen 
(maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta lukien); 
• maksuperusteita muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmaksun suuruuteen; 
• maksua koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin 
virheellisiin tietoihin (maksu oikaistaan takautuvasti enintään yhden vuoden 
ajalta) 
 
Muuttuneesta kuukausimaksusta asiakkaalle tehdään uusi palvelu- ja maksupäätös. 
 
1.8 Asiakasmaksun enimmäismäärä 
 
Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten 
suuruinen.  
 
1.9 Muutoksenhaku 
 
Asiakkaalle laaditaan tulosidonnaisesta asiakasmaksusta yksilöity päätös. Asiakkaalle tiedoksi 
annettavassa päätöksessä on oltava ohje, miten muutosta päätökseen haetaan ja minne 
muutoksenhaku pitää toimittaa. Ohje liitetään tehtyyn maksupäätökseen, johon asiakas voi 
vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimusohje on lisättävä laskuun, joka ei koske maksukyvyn mukaan 
määräytyviä maksuja. Ohje voi olla laskun liitteenä tai se voidaan laatia suoraan laskulle.  

2. Maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut 
Sosiaalipalveluista ovat maksuttomia:  

1) sosiaalihuoltolain 14 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu sosiaalityö, 2 kohdassa 
tarkoitettu sosiaaliohjaus, 3 kohdassa tarkoitettu sosiaalinen kuntoutus, 4 kohdassa 
tarkoitettu perhetyö, 12 kohdassa tarkoitettu kasvatus- ja perheneuvonta, 13 kohdassa 
tarkoitettu lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta, 27 §:ssä tarkoitetut tuetut 
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tapaamiset ja valvotut vaihdot sekä sosiaalihuoltolain 27 d ja 27 e §:ssä tarkoitetut 
vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden 
työtoiminta kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta  

2) kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 
§:ssä tarkoitettu kuljetus; kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu 
lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa ja lain 28 §:ssä 
tarkoitettua opetusta saavan lapsen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka 
aikana hän täyttää 16 vuotta 

3) lastensuojelulaissa tarkoitettu lasten ja nuorten huolto 
4) vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 §:n 1 

momentissa tarkoitetut palvelut, 8 §:n 2 momentissa tarkoitetut päivätoiminta kuljetusta 
ja aterioita lukuun ottamatta, henkilökohtainen apu sekä palveluasumiseen liittyvät 
erityispalvelut ja 11 §:ssä tarkoitetut tutkimukset; palveluasumisen erityiskustannuksista 
sekä henkilökohtaisesta avusta voidaan kuitenkin periä maksu, jos henkilö saa niihin 
korvausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista annetun lain nojalla 

5) polikliininen päihdehuolto 
6) avioliittolaissa, isyyslaissa, lapseksiottamisesta annetussa laissa, lapsen elatuksesta 

annetussa laissa, lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa, lapsen 
elatuksen turvaamisesta annetussa laissa ja eräiden elatusapujen sitomisesta 
elinkustannuksiin annetussa laissa kunnan tehtäväksi säädetyt palvelut 

7) henkilölle hänen sosiaalihuoltoaan koskevissa asioissa annetut asiakirjat. 
Terveyspalveluista maksuttomia ovat:  

1) terveydenhuoltolain 19 §:n 1 kohdan sekä 24, 27 ja 29 §:n perusteella järjestetyt 
perusterveydenhuollon palvelut, hyvinvointivalmennus sekä hoitoon kuuluvat aineet ja 
pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet, terveydenhuoltolain 39 ja 40 
§:n perusteella järjestetty ensihoito, lukuun ottamatta ensihoitoon liittyvää 
sairaankuljetusta, poliklinikan antama tutkimus ja hoito alle 18-vuotiaalle henkilölle, 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn 
Euroopan neuvoston yleissopimuksen tarkoitettujen seksuaalisen väkivallan uhreja 
varten perustettujen tukikeskusten tarjoamat palvelut ja päihteitä käyttäville raskaana 
oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama tutkimus, hoito ja seuranta.  

Maksuja saa kuitenkin periä: 

a) 18 vuotta täyttäneille annetuista avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palveluista; 
maksua ei kuitenkaan saa periä edes 18 vuotta täyttäneeltä terveydenhuoltolain 16 §:n 
nojalla järjestetyistä palveluista, terveydenhuoltolain 27 §:n perusteella järjestetyistä 
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avosairaanhoidon palveluista eikä sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön 
vastaanotosta; 

b) laitoshoidosta ja laitoshoitona annetusta kuntoutuksesta sekä niihin liittyvästä 
osittaisesta ylläpidosta; 

c) terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta 
kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, 
toimintaterapiasta ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja 
ylläpitävästä hoidosta; 

d) terveydenhuollon ammattihenkilön antamista todistuksista ja lausunnoista lukuun 
ottamatta lääkärintodistusta tai -lausuntoa, joka tarvitaan asiakkaan hoidon tai 
kuntoutuksen saamiseksi, sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun nojalla 
lääkekorvauksen saamiseksi tai sellaisen lyhytaikaisen sairausloman tarpeen 
osoittamiseksi, jonka kesto on enintään mainitun lain 8 luvun 7 §:n 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetun omavastuuajan pituinen; 

e) yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista 
2) psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annettu hoito siihen liittyvää osittaista ylläpitoa 

lukuun ottamatta 
3) hengityshalvauspotilaalle annettava hoito ja ylläpito sekä hoitoon liittyvät kuljetukset siten 

kuin asetuksella tarkemmin säädetään; 
4) tartuntatautilain mukaiset kansalliseen rokotusohjelmaan sisältyvät rokotukset, 

yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet, yleisvaaralliselle 
tartuntataudille altistuneeksi todetun tai perustellusti altistuneeksi epäillyn karanteeni, 
yleisvaaralliseen tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn 
eristäminen sekä valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet sekä 
HIV-infektion, sankkerin, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus, 
hoito sekä hoitoon ja ehkäisyyn määrätyt lääkkeet 

5) ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito 
6) alle 18-vuotiaalle henkilölle annettava hoito ja ylläpito siltä osin kuin hoitopäiviä 

kalenterivuodessa on kertynyt yli seitsemän sekä sarjassa annettava lääkinnällinen 
kuntoutus ja hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoito sekä muu 
vastaava hoito samoin kuin jatkuva dialyysihoito 

7) terveydenhuoltolaissa tarkoitettu lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluva neuvonta, 
kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä sopeutumisvalmennus ja 
kuntoutusohjaus 

8) terveydenhuoltolaissa tarkoitetut lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet sekä niiden 
sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto paitsi silloin, kun apuvälineen tarve aiheutuu 
työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, 
sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman 
lain mukaan korvattavasta vahingosta tai ammattitaudista; sekä 

9) lääkärin määräämä sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuva sisäänkirjoitetun potilaan kuljetus 
terveyskeskuksen tai sairaalan sairaansijalta toiseen hoitolaitokseen tai kotihoitoon.  

  

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041224#L5
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2.1.  Rintamaveteraanien maksuttomat palvelut 
Niiltä, joille on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, 
veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta (”rintamaveteraani”), ei 
peritä asiakasmaksua seuraavista palveluista: 
 
• hampaiden tarkastus, ehkäisevä hoito, proteettiset toimenpiteet (Asetus 9 §) 
• sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkäripalvelu (ml. kiirevastaanotto) 
• erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynti (ml. päivystyspoliklinikka) 
• sarjassa annettavat hoidot 
• kotona annettavat terveyspalvelut (ml. kotisairaanhoito) 
• kotihoito ja kotipalvelu 
• ateriapalvelu (kotiin kuljetettavat ateriat, kohderuokailu, lounassetelit) 
• siivouspalvelu 
• pyykkipalvelu 
• turvapuhelin 
• kauppapalvelu 
• peseytymis-/saunapalvelu 
• asiointi- ja saattajapalvelu 
• päiväkeskuspalvelu 
• jalkahoito 
• apuvälineet, kodin pienet muutostyöt omaan vakituiseen asuntoon (tukikahvat, luiskat, 
kynnysten poistot) 
• sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu 
• omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen hoito 
• perhehoitajalain mukainen pitkäaikainen perhehoito (pl. asumiseen liittyvät kustannukset 
mm. vuokra ammatillisessa perhekodissa) 
• osavuorokautinen perhehoito 
• sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen (pl. asumiseen liitty- 
vät kustannukset mm. vuokra) 
• terveydenhuoltolain 24 §:n mukainen lääkinnällinen kuntoutus 

 
3. Muualla kuin Suomessa asuvalta perittävät maksut 
 
Jos asiakkaalla ei ole Suomessa kotikuntaa, peritään hänelle annetusta terveydenhuollon 
palvelusta hyvinvointialueelle aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea 
sitovasta kansanvälisestä sopimuksesta tai Euroopan unionin lainsäädännöstä muuta johdu. 
Edellä mainittuja maksua ei peritä tartuntatautilain 44 §:ssä, 45 §:n 1 momentissa ja 47 §:ssä 
tarkoitetuista rokotuksista, yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi 
annettavasta tutkimuksesta ja terveydenhuoltolain 50 §:ssä tarkoitetusta kiireellisestä hoidosta 
sekä yleisvaarallisen tartuntataudin hoitoon määrätyistä lääkkeistä, raskaana olevan HIV-
positiivisen henkilön tutkimuksesta, hoidosta ja hoitoon määrätyistä lääkkeistä lukuun ottamatta 
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tilapäisesti Suomessa oleskelevia henkilöitä sekä niitä, jotka saavat kustannuksiin korvausta 
muun lajin nojalla tai vakuutuksen perusteella. 
 
Suomessa tilapäisesti oleskeleva, jolla ei ole kotikuntaa, saa lääketieteellisesti välttämättömän 
sairaanhoidon julkisessa terveydenhuollossa, jos hänellä on eurooppalainen sairaanhoitokortti. 
Toisesta Pohjoismaasta tulevalle riittää myös virallinen henkilöllisyystodistus tai passi. Isosta-
Britanniasta tai Pohjois-Irlannista tulevalla tulee olla eurooppalainen sairaanhoitokortti, ”Citizens 
Rights” –kortti tai GHIC-kortti. Muualta kuin EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta 
tai Pohjois-Irlannista Suomeen tulleella henkilöllä oikeus vain kiireelliseen sairaanhoitoon. 
Hoidon kustannukset laskutetaan häneltä jälkikäteen  
 

4. Lakisääteiset asiakasmaksut 
       Terveydenhuolto: 

• Avoterveydenhuollon käyntien käyntimaksu 20,90 € (peritään maksimissaan 3 kerralta 
kalenterivuoden aikana) 

• Päivystysmaksu      28,70 €  

• Satasairaala yhteispäivystys     41,80 € 

• Yksilökohtainen fysioterapia     11,60 € / käynti 

• Sairaalan poliklinikkamaksu     41,80 € 

• Sairaalan hoitopäivämaksu     49,60 € 

• Päiväkirurginen toimenpide     136,90 € 

• Etävastaanotto poliklinikalla     33,40 € 

• Etälääkärivastaanotto     20,40 € / 33,40 € 

• Laboratorio- ja kuvantamistutkimuksesta enintään palvelun tuottamisen kustannuksia 
vastaava maksu 

• Tilapäinen kotisairaanhoito/käynti (lääkäri/hammaslääkäri 19,20 €, muu henkilöstö 
12,20 €) 

• Fysio-, ravitsemus-, toiminta-, jalka-, ja puheterapiakäynti  11,60 € 

• Fysio-, ravitsemus-, toiminta-, jalka-, ja puheterapiakotikäynti 12,20 € 

• Fysioterapian ryhmätoiminta 
o 1-2 käyntiä     11,60 € 
o 3-4 käyntiä     25,00 € 
o 5-10 käyntiä    50,00 € 
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o 11-21 käyntiä    75,00 € 

• Suun terveydenhuolto:  
o Peruskäynti suuhygienisti    10,30 € 
o Peruskäynti hammaslääkäri    13,30 € 
o Peruskäynti erikoishammaslääkäri   19,50 € 
o Erikoismateriaaleista, oikomislaitteista ja hammasproteettisten toimenpiteiden 

hammasteknisistä kuluista enintään palvelun tuottamisen kustannuksia vastaava 
maksu  

o Muut maksut THL:n ylläpitämän kansallisen toimenpideluokituksen mukaisesti 

• Sairaankuljetusajoneuvolla suoritetusta matkasta voidaan peritä enintään 
valtioneuvoston asetuksella vahvistetun taksan mukainen maksu 

• Sarjassa annettava hoito 11,60€/kerta (enintään 45 hoitokerralta/kalenterivuosi) 

• Lyhytaikainen laitoshoito  
o Psykiatrian toimintayksikkö    22,80 € 
o Muu lyhytaikainen laitoshoito    49,60 € 

• Päivä- ja yöhoidon maksu     22,80 € / vrk 

• Kuntoutushoidon maksu     17,10 € / hoitopäivä 

• Maksu lääkärintodistuksesta 
o Lääkärin tai hammaslääkärin todistus/lausunto   51,50 € 
o Ajokorttitodistus     61,80 € 

 
         Sosiaalipalvelut:  

• Pitkäaikainen laitoshoito, tehostettu palveluasuminen, pitkäaikainen perhehoito 
o Palvelu katsotaan pitkäaikaiseksi, kun sen arvioidaan sen alkamisesta lukien 

kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta. 
Maksu määrätään maksukyvyn mukaan ja maksu on enintään 85 % 
nettokuukausituloista, joista on tehty lainmukaiset vähennykset. Mikäli asiakas on 
välittömästi ennen em. palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai 
avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy 
puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella ja tällöin maksu saa olla 
enintään 42,5 % puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on tehty 
lainmukaiset vähennykset. Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta 
määrättäessä otetaan huomioon palvelua käyttäneiden henkilöiden tulot ja 
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menovähennykset siten kuin asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa tarkemmin 
säädetään. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on: 

o   pitkäaikaisessa tehostetussa palvelusasumisessa vähintään 167 € / kk 
o   pitkäaikaisessa laitoshoidossa vähintään 112 € / kk 

• Lyhytaikainen tai tilapäinen asumispalvelu ja perhehoito 
o Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen   38,86 € / vrk 
o Tilapäishoito alle 4h     11,60 € 
o Tilapäishoito 4-8h     17,30 € 
o Tilapäishoito 8-12h     34,80 € 
o Tilapäinen perhehoito     34,80 € / vrk 
o Kotiin annettava perhehoito alle 6h    10 € 
o Kotiin annettava perhehoito 6-10h    16 € 
o Kotiin annettava perhehoito yli 10h    20 € 

• Ylläpitomaksu: Erityishuollon asumispalveluissa asukkaalta voidaan periä ylläpitomaksu. 
Ylläpitomaksu määritellään sen mukaan, mitä palveluja asukas on käyttänyt. 
Asumispalveluissa ylläpitona voidaan pitää asumisesta sekä ravinnosta ja muusta 
ylläpidosta aiheutuvia kuluja. Ylläpitomaksun suuruus on 94,50€/kk.  

• Jatkuva, säännöllinen kotona annettava palvelu 
o Palvelusta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen 

palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Jos 
palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, käytetään maksua määrättäessä 
maksuprosenttia, joka vastaa keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan 
kokonaisina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen 
tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin. Asiakasmaksun suuruudesta 
päätettäessä asiakkaan kuukausituloina huomioidaan laissa määritellyn tulorajan 
yli menevä bruttotulo. Maksun laskennalliset tulorajat määritellään 
asiakasmaksulaissa.  

• Muu kuin säännöllinen kotipalvelu ja kotihoito 
o Lapsiperheiden kotipalvelu 8€/tunti maksimissaan kolmen kuukauden ajan, jonka 

jälkeen palvelusta peritään säännöllisen kotona annettavan palvelun mukainen 
maksu 

o Kotisairaalan hoitokäynti potilaan luona 28 € / vrk 
 kotisairaalan potilaan tutkimuskäynti poliklinikalla 20,40 € 

o Tilapäinen kotihoito 20 € / tunti 
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o Peseytymispalvelukerta 8 € 
o Saunapalvelukerta 10,50 € 

• Maksu voidaan periä lapsen tuloista perhehoidosta, asumispalvelusta tai laitoshuollosta.  
Lastensuojelun maksu on 1860,20 € / kk, maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta 
aiheutuvia kustannuksia.  

• Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta peritään 
asiakkaalta omavastuuna julkisen liikenteen taksan mukainen matkan kilometrimäärään 
sidottu maksu 

• Omaishoidon vapaan ajalta peritään 11,60 € / pv 

• Ateriapalvelut 
o Maksu voidaan määrätä vastaamaan ruoan valmistuksesta ja tuotannosta johtuvia 

kustannuksia ja on yksikkökohtainen 

• Päihdehuollon laitoskuntoutus 
o Lyhytaikaisesta päihdehuollon laitoshoidosta peritään maksuna 48,90 € 

hoitopäivältä. Laitoshoidon maksut ovat asiakasmaksulain maksukaton piirissä.  
 
Lastensuojelu: 

• Lastensuojelusta peritään maksuja hoidon korvaukseksi eli lapsen kodin ulkopuolisen 
sijoituksen (kiireellinen sijoitus, avohuollon sijoitus ja huostaanotto) tai 
perhekuntoutuksen kustannusten korvaamiseksi. Perityistä tuloista, korvauksista tai 
saamisista on varattava lastensuojelulain 77 §:n nojalla 40 % lapsen 
itsenäistymisvaroihin. Määrää laskettaessa ei oteta huomioon lapsilisää.  
 

• Korvausmenettely tapahtuu elatusmaksun määrittämisen kautta. Elatusmaksun kautta 
peritty hoidonkorvaus kerryttää lapselle itsenäistymisvaroja, mitä 
asiakasmaksupäätöksellä peritty hoidon korvaus ei tee. Maksamatta jääneet 
elatusmaksut voidaan hakea maksettaviksi Kelasta. Lastensuojelun asiakasmaksuissa 
tai korvauksissa on aina mahdollisuus tapauskohtaiseen harkintaan. Elatusmaksun 
määrittäminen voi kestää useita kuukausia, joten huostaanoton valmistelun aikana 
elatusmaksupäätöksen valmisteluajalle on mahdollista määrittää asiakasmaksulain 
mukainen asiakasmaksu, josta voidaan päättää kerrytettävän lapselle 
itsenäistymisvaroja.  

 
• Lyhytaikaisesta sijoituksesta (enintään 30 vrk) maksua ei määritetä tai peritä.  
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5. Ei-lakisääteiset asiakasmaksut 
• Turvapalvelut 

o Turvapuhelimen asennus 34,40 € 
 Jos samassa taloudessa henkilö, joka tarvitsee palvelun, maksu  20 € 

o Turvapuhelinhälytyskäynti klo 07-22     18 € 
o Turvapuhelinhälytyskäynti klo 22–07    35 € 
o Turvapuhelin kuukausimaksu     45 € 

 Jos samassa taloudessa henkilö, joka tarvitsee palvelun, maksu  20 € / kk 
o Turvapuhelin kuukausimaksu ilman etäseurantaa 2022 hintatasoa vastaavan 

mukaisesti, kunnes palvelutuotanto yhtenäistetään 
o Muut turvapalvelut kuukausimaksu 50 € 

• Asiointipalvelut 
o Asiointipalvelukerta    12 € 
o Kauppapalvelukerta   7,42 € 
o Saattopalvelukerta    15 € 
o Pyykkipalvelukerta    12,50€ 

• Päivätoiminta 
o Kokopäivämaksu    20,10 € 
o Puolipäivämaksu    15,20 € 

• Muut maksut 
o Sairaalan perhehuonemaksu   49,60 € / vrk 
o Rintapumppusetti vuokra   28 € 
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