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1. MAKSUKATTO JA ASIAKASMAKSUN ALENTAMINEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUKATTO
•
•

•
o

o

683,00 €

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuille on säädetty kalenterivuosittainen maksukatto.
Maksukaton täytyttyä asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut maksutta kalenterivuoden loppuun.
Maksuttomuus ei koske lyhytaikaista laitoshoitoa, josta peritään alennettu päivämaksu maksukaton täyttymisen jälkeen.
Alle 18-vuotiaan maksut huomioidaan yhdessä huoltajan maksujen kanssa.
Maksukatossa huomioitavat maksut:
ᴏ lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
ᴏ terveysaseman videokäyntien maksut
ᴏ päiväkirurgian maksut
ᴏ sairaalan poliklinikkamaksut
ᴏ sarjahoidon maksut
ᴏ kuntoutushoidon maksut
ᴏ fysioterapiamaksut
ᴏ päiväsairaalan ja osavuorokautisen laitoshoidon maksut
ᴏ Terveysaseman lääkärin puhelinvastaanotto
Maksut, joita ei huomioida maksukatossa:
ᴏ hammashoidon maksuja
ᴏ kotihoidon maksuja
ᴏ tulosidonnaisia maksuja
ᴏ maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle
esim. toimeentulotuella

ᴏ sairaankuljetuksen maksuja
ᴏ lääkärintodistuksen maksuja
ᴏ asumispalveluiden maksuja
ᴏ yksityislääkärin lähetteellä tehtyjen laboratorio- ja
kuvantamistutkimusten maksuja

(Asiakasmaksulaki 6a §, Asiakasmaksuasetus 26a §, 26b §)

ASIAKASMAKSUN ALENTAMINEN JA PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
•
•
•

Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää perimättä yksilöllisen tarve- ja tilannearvion perusteella.
Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen taloudellisilla syillä tai elatusvelvollisuuden vaarantumisen
takia koskee sosiaalihuollon maksuja ja terveydenhuollon maksukyvyn mukaan määräytyviä maksuja.
Pitkäaikaisen laitoshoidon, palveluasumisen ja kotihoidon maksut voidaan alentaa tai jättää perimättä myös
huollollisten syiden perusteella.

(Asiakasmaksulaki 11 §, Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.4.2017 7 §, Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.11.2016 16 §)

2. TERVEYDENHUOLTO

2.1. MAKSUTTOMAT TERVEYSPALVELUT
•

Palvelun maksuttomuus koskee:
ᴏ maksukaton täyttymisen jälkeen maksukattoon kuuluvia palveluita (ks. 1.)
ᴏ sotainvalideja
ᴏ hengityshalvauspotilaita

ᴏ työvoimaviranomaisen vaatimia tutkimuksia
ᴏ kutsuntatarkastusta
ᴏ koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntejä/tutkimuksia
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ᴏ alle 18-vuotiaita
ᴏ rintamaveteraanien lääkärin vastaanottokäyntejä ja kuntoutusta
ᴏ kehitysvammaisten lääkärin vastaanottokäyntejä
ᴏ jatkuvan kotihoidon asiakkaiden lääkärin
vastaanottokäyntejä
ᴏ diabeetikoiden ja reumapotilaiden jalkahoitoa
ᴏ tartuntatautilain mukaista hoitoa
ᴏ yleisen rokotusohjelman rokotuksia
ᴏ polikliinistä päihdehuoltoa
ᴏ päihdekuntoutujien C-hepatiittihoitoa
•

ᴏ äitiys- ja lastenneuvolan käyntejä
ᴏ perhesuunnittelukäyntejä, joihin ei sisälly
sairaanhoitoa
ᴏ isyystutkimukseen liittyviä käyntejä
ᴏ asiakkaita, joilla on maksajana muu taho, kuten
vakuutusyhtiö, varuskunta, rikosseuraamuslaitos
ᴏ laitoshoidon maksua maksavilta asiakkaita, joilta ei
peritä erillismaksuja muista terveydenhuollon
palveluista
ᴏ terveyskeskuksessa annettu hyposensibilisaatiohoito

Palvelukohtaiset tarkennukset maksuttomuudesta esitetään luvuissa 2.2. ja 2.3.

(Asiakasmaksulaki 5 §, 4 §, Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2017 § 10, Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.4.2017 7 §)

2.2. TERVEYSASEMAT
Terveysaseman lääkärin vastaanottokäynti
•
•
•
•

16,40 €

käyntimaksu

Maksukatto kalenterivuodessa on 49,20 €. Asiakasmaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä lääkärin vastaanottokäynniltä, minkä jälkeen palvelu on maksutonta kalenterivuoden loppuun.
Asumispalveluyksikköön tuotava lääkäripalvelu korvaa asiakkaiden terveysaseman lääkärin vastaanottokäynnit. Lääkärikäynnistä perittävä asiakasmaksu on sama kuin terveysaseman lääkärin vastaanottokäynnin
maksu.
Lääkärin videovastaanotosta peritään asiakasmaksu 16,40 €.
Vastaanottokäynnin korvaavasta puhelinvastaanotosta peritään asiakasmaksu 16,40 €.

(Asiakasmaksuasetus 7 §, Sosiaali- ja terveyslautakunta 5.6.2017 11 §)

Peruuttamatta jätetty käyntiaika
•
•

50,80 €

kertamaksu

Peruuttamatta jätetystä käynnistä peritään maksu, mikäli asiakas jättää saapumatta varatulle lääkärin vastaanottoajalle ilman hyväksyttävää syytä.
Maksu veloitetaan yli 15-vuotiailta.

(Asiakasmaksulaki 3 §, Asiakasmaksuasetus 25 § 1 mom.)

Yksilökohtainen fysioterapia
•
•

9,00 €

käyntimaksu

Yksilökohtainen fysioterapia perustuu asiakkaalle laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja se toteutetaan yksittäisinä hoitokertoina.
Fysioterapian videovastaanotosta peritään asiakasmaksu 9,00 €.

(Asiakasmaksuasetus 7 §)

Sarjassa annettava hoito
•

•
•

9,00 €

käyntimaksu

Hoito perustuu asiakkaalle laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja se toteutetaan samankaltaisena tai
lähes samankaltaisena useita kertoja muodostaen hoitosarjan.
Sarjassa annettavaa hoitoa ovat jatkuva fysioterapia, jatkuva dialyysihoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä
muut näihin rinnastettavat toimintakykyä ylläpitävät ja parantavat terapiat ja toimenpiteet.
Asiakasmaksu peritään enintään 45 kerralta kalenterivuodessa.
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•
•

Asiakasmaksua ei peritä luvussa 2.1. esitetyn listauksen mukaisesti. Lisäksi lääkinnälliseen kuntoutukseen
kuuluva neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä sopeutumisvalmennus ja
kuntoutusohjaus ovat asiakkaalle maksuttomia.
Fysioterapian videovastaanotosta peritään asiakasmaksu 9,00 €.

(Asiakasmaksuasetus 11 §)

Kotikäynnit
•

Lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamista kotikäynneistä peritään vastaavat asiakasmaksut kuin tilapäisen kotisairaanhoidon käynneistä (ks. 3.2.1).

2.3. VANTAAN SAIRAALA
Geriatrinen vastaanotto

•

käyntimaksu

Terveysaseman lääkärin vastaanottokäyntiä vastaava asiakasmaksu (ks. 2.2.).

Päiväsairaala
•

16,40 €

17,90 €

osapäivämaksu

Asiakasmaksua ei peritä luvussa 2.1. esitetyn listauksen mukaisesti, lukuun ottamatta alle 18-vuotiaita, joita
peritään asiakasmaksu enintään seitsemältä päivältä kalenterivuodessa. Asiakasmaksua ei peritä sen jälkeen
kun hoitopäiviä on kertynyt yli seitsemän.

(Asiakasmaksuastus 13 §)

Lyhytaikainen laitoshoito
Maksukaton täyttymisen jälkeinen maksu
•
•

38,80 €
17,90 €

päivämaksu
päivämaksu

Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään hoitopäivältä 17,90 euroa.
Asiakasmaksua ei peritä luvussa 2.1. esitetyn listauksen mukaisesti, lukuun ottamatta alle 18-vuotiaita, joita
peritään asiakasmaksu enintään seitsemältä päivältä kalenterivuodessa. Asiakasmaksua ei peritä sen jälkeen
kun hoitopäiviä on kertynyt yli seitsemän.

(Asiakasmaksuasetus 12 §, 26a §)

Pitkäaikainen laitoshoito
o

o

o

kuukausimaksu

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, jos laitoshoidon arvioidaan kestävän
yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli kolme
kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa.
Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista. Asiakkaalle jätetään kuukausittaiseksi käyttövaraksi 15 prosenttia tuloista, kuitenkin vähintään 110 euroa. Jos suurempituloinen puoliso on laitoshoidossa, asiakasmaksu voi olla enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista tuloista.
Asiakasmaksua ei peritä alle 18-vuotiaalta sen jälkeen kun hoitopäiviä on kertynyt sairaalassa tai sen toimintayksikössä kalenterivuodessa yli seitsemän.

(Asiakasmaksulaki 7b §, 7c §, Asiakasmaksuasetus 15 §, 28-31 §, 32 § 2 mom., 33 §, Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.4.2017 7 §)

Kotisairaala
•

Lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamista kotikäynneistä peritään vastaavat asiakasmaksut kuin tilapäisen kotisairaanhoidon käynneistä (ks. 3.2.1.).
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3. SOSIAALIHUOLTO
3.1. MAKSUTTOMAT SOSIAALIPALVELUT
•

•

Palvelun maksuttomuus koskee:
ᴏ sotainvalideja
ᴏ kehitysvammaisten erityishuoltoon kuuluvia palveluita, lukuun ottamatta ylläpitoa
ᴏ vammaispalvelulain 8 § mukaista:
a) päivätoimintaa, lukuun ottamatta
kuljetusta ja aterioita
b) henkilökohtaista apua
c) palveluasumiseen liittyviä erityispalveluita,
lukuun ottamatta ylläpitoa

ᴏ rintamaveteraanien kotihoidon palveluita
ᴏ erityislaeissa kunnan tehtäväksi määrättyjä
maksuttomia palveluita
ᴏ maksuttomaksi säädettyjä sosiaalihuollon palveluita, mm. sosiaalityötä, sosiaaliohjausta ja
sosiaalista kuntoutusta ja perhetyötä
ᴏ asiakkaita, joilla maksajana on muu taho

Palvelukohtaiset tarkennukset maksuttomuudesta esitetään luvuissa 3.2.−3.10.

(Asiakasmaksulaki 4 §, 5 §, Vammaispalvelulaki 8 §, Kehitysvammalaki 2 §, 39 §, Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2017 10 §,
Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.4.2017 7 §)

3.2. KOTONA ANNETTAVAT PALVELUT
3.2.1. KOTIHOITO
Tilapäinen kotipalvelu

•

•

0−1h
9,50 €
käyntimaksu
yli 1 − 2 h
11,80 €
yli 2 – 3 h
14,10 €
yli 3 – 4 h
16,40 €
yli 4 – 5 h
18,70 €
yli 5 – 6 h
21,00 €
yli 6 h
25,60 €
Tilapäisen kotipalvelun käynneistä peritään kertamaksu palvelun keston mukaisesti. Käyntimaksuilla ei ole
päiväkohtaista enimmäisrajaa.
Asiakasmaksua ei peritä luvussa 3.1. esitetyn listauksen mukaisesti eikä:
o perheen tulojen alittaessa jatkuvan kotihoidon kuukausimaksutaulukossa määrätyt tulorajat
o lapsiperheiltä lastensuojelulain avohuollon tukitoimena toteutettavasta kotipalvelusta
o jatkuvan kotihoidon kuukausimaksua maksavilta asiakkailta

(Asiakasmaksuasetus 3 §, Lastensuojelulaki 19 §, 36 §, Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.9.2016 17 §, Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.4.2017 7 §)

Tilapäinen kotisairaanhoito, lääkärin kotikäynti
•

15,00 €

käyntimaksu

Tilapäisen kotisairaanhoidon erillisistä käynneistä voidaan periä maksuja päivää kohden enintään 38,80
euroa.
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•

Asiakasmaksua ei peritä luvuissa 2.1. ja 3.1. esitettyjen listauksien mukaisesti, lukuun ottamatta maksukattoa. Kotihoidon asiakasmaksuja ei huomioida maksukatossa. Asiakasmaksua ei myöskään peritä jatkuvan
kotihoidon kuukausimaksua maksavilta asiakkailta.

(Asiakasmaksuasetus 3 §, Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.4.2017 7 §)

Tilapäinen kotisairaanhoito, muun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittama kokäynti9,50 €
tikäynti
maksu
• Tilapäisen kotisairaanhoidon erillisistä käynneistä voidaan periä maksuja päivää kohden enintään 38,80 euroa.
• Asiakasmaksua ei peritä luvuissa 2.1. ja 3.1. esitettyjen listauksien mukaisesti, lukuun ottamatta maksukattoa. Kotihoidon asiakasmaksuja ei huomioida maksukatossa. Asiakasmaksua ei myöskään peritä jatkuvan
kotihoidon kuukausimaksua maksavilta asiakkailta.
(Asiakasmaksuasetus 3 §, Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.4.2017 7 §)

Kotikuntoutuksen fysioterapia
•

9,00 €

käyntimaksu

Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikön hoitokäynneistä voidaan periä erillisiä maksuja päivää kohden korkeintaan 38,80 euroa.
Kotikuntoutuksen fysioterapiamaksu peritään enintään 45 kerralta kalenterivuodessa. Asiakasmaksu huomioidaan maksukatossa.
Asiakasmaksua ei peritä luvuissa 2.1. ja 3.1. esitettyjen listauksien mukaisesti. Asiakasmaksua ei myöskään
peritä jatkuvan kotihoidon kuukausimaksua maksavilta asiakkailta.

•
•

(Asiakasmaksuasetus 3 §, 7 §, Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.4.2017 7 §)

Jatkuva kotihoito
•

kuukausimaksu

Kotihoidon palvelukokonaisuus voi sisältää sosiaalihuoltolain 19 § mukaisen kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 25 §:n mukaisen kotisairaanhoidon.
Kotihoito katsotaan jatkuvaksi ja säännölliseksi, jos asiakkaalla on kotihoidon käyntejä kerran viikossa tai
useammin.
Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään palvelun (1) laadun ja määrän, (2) perheen koon
sekä (3) palvelun käyttäjän maksukyvyn mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu.
Kuukausimaksun suuruus määritellään oheisen taulukon mukaisesti. Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista:

•
•
•

Palveluun käytetty aika kuukaudessa
1‒5h/kk
6‒11h/kk
12‒20h/kk

Henkilömäärä

Tuloraja
€/kk

1

588

10 %

15 %

20 %

2

1084

7%

10 %

13 %

3
4
5
6
•
•

21‒30h/kk

>45h/kk

25 %

31‒44h/kk
30 %

16 %

19 %

22 %

35 %

1701
6%
8%
10 %
13 %
15 %
18 %
2103
5%
7%
9%
11 %
13 %
15 %
2546
4%
6%
7%
9%
11 %
13 %
2924
3%
5%
6%
8%
9%
11 %
Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä (1) prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Asiakasmaksua ei peritä luvuissa 2.1. ja 3.1. esitettyjen listauksien mukaisesti, lukuun ottamatta maksukattoa. Kotihoidon asiakasmaksuja ei huomioida maksukatossa.

(Asiakasmaksuasetus 3 §, Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.4.2017 7 §)
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3.2.2. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT
Kotiin kuljetettu lämmin lounas
Menumat-ateria
Lounaan yhteydessä kuljetettu päivällinen

8,82 €
7,28 €
4,00 €

kertamaksu
kertamaksu
kertamaksu

Asunnon korjauspalvelu

40,70 €

kertamaksu

Siivouspalvelu

32,70 €

kertamaksu

•

Palvelu myöntäminen edellyttää asiakaskriteerien täyttymisen lisäksi bruttotulojen jäämistä alle tulorajan:
yksin asuvalla 1150 €/kk ja pariskunnalla 1750 €/kk.

Kylvetyspalvelu
•

kertamaksu

35,00 €

kuukausimaksu

Lisäksi kuljetuksesta peritään julkisen liikenteen maksu.

Turvapalvelu
•

10,00 €

Asiakasmaksua ei peritä, jos asiakkaan tulot jäävät alle Kelan määrittämän takuueläkkeen.

3.3. PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA
osapäivämaksu
Asiakasmaksun lisäksi ei peritä erillismaksuja aterioista tai muista päivätoiminnan palvelupakettiin kuuluvista palveluista.
Kuljetuspalvelun käytöstä peritään asiakasmaksu 3 euroa/suunta.
Asiakasmaksua ei peritä luvussa 3.1. esitetyn listauksen mukaisesti:
o kehitysvammaisilta, jotka saavat palvelun erityishuoltona kehitysvammalain perusteella. Myös
kuljetus on asiakkaille maksutonta. Mikäli asiakkaat syövät päivätoimintakeskuksessa, ateriamaksu peritään ateriapalveluhinnaston mukaisesti (ks. 3.9.).
o vammaisilta, jotka saavat palvelun vammaispalvelulain perusteella. Kuljetuksesta peritään asiakasmaksu 3 euroa/suunta. Mikäli asiakkaat syövät päivätoimintakeskuksessa, ateriamaksut peritään ateriapalveluhinnaston mukaisesti (ks. 3.9.).

Päivätoiminta
•
•
•

17,90 €

Työtoiminta
•
•
•

Työtoiminnasta ei peritä erillistä asiakasmaksua.
Mikäli asiakkaat syövät toimintakeskuksessa, ateriamaksut peritään ateriapalveluhinnaston mukaisesti (ks.
3.9.).
Kuljetuspalvelun käytöstä peritään asiakasmaksu 3 euroa/suunta, lukuun ottamatta kehitysvammaisia, joille
erityishuollon matkat ovat maksuttomia.

3.4. PERHEHOITO
Osavuorokautinen perhehoito asiakkaan luona

7,90 €

osapäivämaksu
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•

Asiakasmaksu sisältää asiakkaan tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon sekä muun toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminnan.
päivämaksu
Asiakasmaksu sisältää asiakkaan tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon sekä muun toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminnan.

Lyhytaikainen perhehoito asiakkaan luona
•

osapäivämaksu
Asiakasmaksu sisältää asiakkaan tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon sekä muun toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminnan. Asiakasmaksu sisältää myös ateriat ja muun ylläpidon.

Osavuorokautinen perhehoito perhehoitajan luona
•

Lyhytaikainen perhehoito perhehoitajan luona
•

•
•

17,90 €

21,40 €

päivämaksu

Asiakasmaksu sisältää asiakkaan tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon sekä muun toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminnan. Asiakasmaksu sisältää myös ateriat ja muun ylläpidon.

Pitkäaikainen perhehoito
•

11,40 €

kuukausimaksu

Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Asiakkaalle jätetään kuukausittaiseksi käyttövaraksi 15 prosenttia tuloista, kuitenkin vähintään 256,13 euroa.
Perhehoidon kuukausimaksua maksavalta asiakkaalta ei peritä samanaikaisesti muita lyhytaikaisen sosiaalihuollon palveluiden maksuja, kuten päivätoiminnan ateriamaksuja.
Alle 16-vuotiaalta peritään maksukyvyn mukainen asiakasmaksu. Sosiaaliturvaetuudet, kuten elatusapu,
lapsilisä, vammaistuki peritään harkinnan mukaan ylläpidon korvaukseksi. Lapsen yksiköllisen tarpeen perusteella kuukausittaiseksi käyttövaraksi jätetään 15 prosenttia tuloista tai vähintään 110 euroa.

(Asiakasmaksuasetus 19 §, Perhehoitolaki 3 §, Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.3.2017 11 §)

ERITYISPALVELUNA JÄRJESTETTY PERHEHOITO
Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten erityispalveluna järjestetystä perhehoidosta voidaan periä maksut ylläpidosta, kuten ravinnosta ja asumisesta sekä muista asiakkaan käyttämistä palveluista (mm. vaatehuolto, sauna) ja
tarvikkeista (esim. hygieniatarvikkeet, siivousvälineet).
(Asiakasmaksulaki 4 § 2 mom.)

Osavuorokautinen perhehoito
•
•
•

11,60 €

osapäivämaksu

Asiakasmaksua ei peritä asiakkaan omassa kodissa järjestetystä perhehoidosta.
Asiakasmaksu peritään korvauksena ylläpidosta, joka sisältää ateriat, majoituksen ja muut ylläpidon tarvikkeet ja välineet.
Asiakasmaksu peritään vain yli 16-vuotiailta.

(Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.3.2017 11 §)

Lyhytaikainen perhehoito, yli 16-vuotiaat
Lyhytaikainen perhehoito, alle 16-vuotiaat
•
•

21,40 €
7,90 €

päivämaksu
päivämaksu

Asiakasmaksua ei peritä asiakkaan omassa kodissa järjestetystä perhehoidosta.
Asiakasmaksu peritään korvauksena ylläpidosta, joka sisältää ateriat, majoituksen ja muut ylläpidon tarvikkeet ja välineet.
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(Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.3.2017 11 §)

Pitkäaikainen perhehoito
•
•
•

kuukausimaksu

Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Asiakkaalle jätetään kuukausittaiseksi käyttövaraksi 15 prosenttia tuloista, kuitenkin vähintään 256,13 euroa.
Perhehoidon kuukausimaksua maksavalta asiakkaalta ei peritä samanaikaisesti muita lyhytaikaisen sosiaalihuollon palveluiden maksuja, kuten päivätoiminnan ateriamaksuja.
Alle 16-vuotiaalta peritään maksukyvyn mukainen asiakasmaksu. Sosiaaliturvaetuudet, kuten elatusapu,
lapsilisä, vammaistuki peritään harkinnan mukaan ylläpidon korvaukseksi. Lapsen yksiköllisen tarpeen perusteella kuukausittaiseksi käyttövaraksi jätetään 15 prosenttia tuloista tai vähintään 110 euroa.

(Asiakasmaksuasetus 19 §, Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.3.2017 11 §)

3.5. OMAISHOITO
vuorokausimaksu
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisista palveluista peritään asiakasmaksu vuorokausiperusteisesti.
Asiakasmaksun lisäksi ei peritä erillismaksuja aterioista tai muista palvelupakettiin kuuluvista palveluista.

Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut
•
•

11,40 €

Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut:
• Asiakasmaksua ei peritä asiakkaan omassa kodissa perhehoitona toteutettujen vapaapäivien ajalta.
• Ensisijaisesti peritään erityislain mukaan annettavan palvelun asiakasmaksu, mikäli maksu on asiakkaalle
edullisempi.
(Asiakasmaksulaki 6b §)

3.6. ASUMISPALVELUT

3.6.1. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN SEKÄ ASUNNOTTOMIEN ASUMISPALVELUT
päivämaksu
Akuutissa asumisen kriisissä oleville asiakkaille tarkoitettu tilapäinen majoitus asumispäivystyksen yksiköissä on pääosin maksutonta. Jos majoituksesta muodostuu pidempi aikainen asumismuoto, asiakkaalle
tehdään asumispalvelupäätös ja peritään asiakasmaksu.
Asiakasmaksu sisältää asumisen ja muun ylläpidon.
Mikäli asiakas käyttää ateriapalveluita, ateriamaksut peritään ateriapalveluhinnaston mukaisesti (ks. 3.9.).

Tilapäinen asuminen
•
•
•

päivämaksu
Asiakasmaksu sisältää asumisen ja muun ylläpidon Koisorannan palvelukeskuksen Arvi-asunnoissa.
Mikäli asiakas käyttää ateriapalveluita, ateriamaksut peritään ateriapalveluhinnaston mukaisesti (ks. 3.9.).

Lyhytaikainen arvioiva ja kuntouttava asuminen
•
•

Tuettu asuminen
•

9,00 €

9,00 €

kuukausimaksu

Tuettua asumista järjestetään (a) toistaiseksi voimassa olevana, (b) määräaikaisena sekä (c) lyhytaikaisena
tukimuotona.
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•
•

Tarjottavan tuen määrä vaihtelee asiakkaan tarpeen mukaan. Tuetussa asumisessa asiakas vastaa ruokailuistaan pääasiassa itse. Osassa tuetun asumisen yksiköitä tarjotaan myös ateriapalvelut. Mikäli asiakas käyttää ateriapalveluita, ateriamaksut peritään ateriapalveluhinnaston mukaisesti (ks. 3.9.).
Asiakas tekee palveluntuottajan kanssa huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopimuksen ja maksaa vuokran
palveluntuottajalle.

Lyhytaikainen palveluasuminen
•

o

päivämaksu

Asiakasmaksun lisäksi ei peritä erillismaksuja aterioista tai muista lyhytaikaisen palveluasumisen palvelupakettiin kuuluvista palveluista.

Pitkäaikainen palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen
•

21,40 €

kuukausimaksu

Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksu voi olla enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista. Asiakkaalle jätetään kuukausittaiseksi käyttövaraksi 15 prosenttia tuloista, kuitenkin vähintään 256,13 euroa. Jos suurempituloinen puoliso on asumisyksikössä, asiakasmaksu voi olla enintään
42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista tuloista.
Asiakas maksaa erikseen asumisesta ja käyttämistään palveluista, jolloin asiakasmaksu jaetaan kahteen erilliseen maksuun:
o asiakas tekee palveluntuottajan kanssa huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopimuksen ja maksaa
vuokran palveluntuottajalle. Vuokra huomioidaan palvelumaksussa vähennyksenä.
o asiakas maksaa palvelumaksun Vantaan kaupungille. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaan ympärivuorokautisesti.

(Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.11.2016 16 §)

3.6.2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT
Osavuorokautinen palveluasuminen
•

päivämaksu
Asiakasmaksun lisäksi ei peritä erillismaksuja aterioista tai muista lyhytaikaisen asumisen palvelupakettiin
kuuluvista palveluista.

•

Pitkäaikainen palveluasuminen
•
•

21,40 €

päivämaksu
Asiakasmaksun lisäksi ei peritä erillismaksuja aterioista tai muista kotiutusasumisen palvelupakettiin kuuluvista palveluista.
Palvelu on tarkoitettu sairaalahoidossa olleille asiakkaille, jotka eivät enää tarvitse sairaalahoitoa, mutta
kotiin palatakseen tarvitsevat edelleen tukea ja kuntoutusta.

Kotiutusasuminen sekä kuntoutus- ja valmennusyksiköt
•

osapäivämaksu

Asiakasmaksun lisäksi ei peritä erillismaksuja aterioista tai muista osavuorokautisen asumisen palvelupakettiin kuuluvista palveluista.

Lyhytaikainen palveluasuminen
•

17,90 €

17,90 €

kuukausimaksu

Asiakas tekee palveluntuottajan kanssa huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopimuksen ja maksaa vuokran palveluntuottajalle.
Asiakas maksaa palveluista käyttönsä mukaisesti:
o kotihoidon maksut
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•

o tukipalveluiden maksut
o ateriapalveluiden maksut
Asiakasmaksut peritään tämän hinnaston mukaisesti.

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen
•

o

kuukausimaksu

Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksu voi olla enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista. Asiakkaalle jätetään kuukausittaiseksi käyttövaraksi 15 prosenttia tuloista, kuitenkin vähintään 256,13 euroa. Jos suurempituloinen puoliso on asumisyksikössä, asiakasmaksu voi olla enintään
42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista tuloista.
Asiakas maksaa erikseen asumisesta ja käyttämistään palveluista, jolloin asiakasmaksu jaetaan kahteen erilliseen maksuun:
o asiakas tekee palveluntuottajan kanssa huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopimuksen ja maksaa
vuokran palveluntuottajalle. Vuokra huomioidaan palvelumaksussa vähennyksenä.
o asiakas maksaa palvelumaksun Vantaan kaupungille. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaan ympärivuorokautisesti.

(Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.11.2016 16 §)

3.6.3. KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUT
Asuminen järjestetään kehitysvammalain mukaisesti, mikäli asiakas ei saa riittäviä ja hänelle soveltuvia palveluja ensisijaisten lakien, kuten sosiaalihuoltolain perusteella. Kehitysvammaisen erityishuoltona järjestetystä asumispalvelusta peritään maksut asiakasmaksulain 4 §:n 2 momentin mukaan. Asiakkaalta voidaan periä maksut ylläpidosta,
kuten ravinnosta ja asumisesta sekä muista asiakkaan käyttämistä palveluista (mm. vaatehuolto, sauna) ja tarvikkeista (esim. hygieniatarvikkeet, siivousvälineet).
(Asiakasmaksulaki 4 § 2 mom.)

osapäivämaksu
Asiakasmaksu peritään korvauksena ylläpidosta, joka sisältää asumisen ja muut ylläpidon tarvikkeet ja välineet.
Ateriamaksut peritään ateriapalveluhinnaston mukaisesti (ks. 3.9.).
Alle 16-vuotiailta ei peritä asiakasmaksua osavuorokautisesta asumisesta.

Osavuorokautinen asuminen
•
•
•

5,70 €

Lyhytaikainen palveluasuminen, yli 16-vuotias, täysihoito
Lyhytaikainen palveluasuminen, yli 16-vuotias, puolihoito

21,40 €
16,50 €

päivämaksu
päivämaksu

Lyhytaikainen palveluasuminen, alle 16-vuotias

7,90 €

päivämaksu

•
•
•

Asiakasmaksu peritään korvauksena ylläpidosta, joka sisältää ateriat, majoituksen ja muut ylläpidon tarvikkeet ja välineet.
Yli 16-vuotias asiakas voi valita kaksi lämmintä ateriaa sisältävän ateriapaketin/täysihoito tai yhden lämpimän aterian sisältävän ateriapaketin/puolihoito.
Alle 16-vuotiaan maksussa ei peritä ylläpidon korvauksia aterioista.

Asumisvalmennus

16,00 €

päivämaksu
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•
•
•

Asiakasmaksu peritään korvauksena ylläpidosta, joka sisältää majoituksen ja muut ylläpidon tarvikkeet ja
välineet.
Asumisvalmennuksessa asiakas vastaa ruokailuistaan itse. Mikäli asiakas käyttää ateriapalveluita, ateriamaksut peritään ateriapalveluhinnaston mukaisesti (ks. 3.9.).
Asiakasmaksu peritään enintään 14 päivän yhtenäiseltä ajalta, minkä jälkeen palvelu on maksutonta.

Tuettu asuminen
Pitkäaikainen palveluasuminen
kuukausimaksu
Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen
Pitkäaikainen vaativa tehostettu palveluasuminen
• Mikäli palveluntuottaja ei ole määritellyt vuokraa, peritään vuokraa korvaava asumismaksu ja ylläpitomaksu:
Ylläpitomaksu
2 hlö huoneen asumismaksu
1 hlö huoneen asumismaksu, autettu asuminen
1 hlö huoneen asumismaksu, ohjattu/tuettu asuminen
•

90,40 €
182,00 €
296,50 €
228,80 €

kuukausimaksu
kuukausimaksu
kuukausimaksu
kuukausimaksu

Ateriapalveluiden maksut:
o tuetussa asumisessa ja palveluasumisessa asiakas vastaa ruokailuistaan itse. Mikäli asiakas käyttää
ateriapalveluita, asiakas maksaa käyttönsä mukaiset ateriamaksut suoraan palveluntarjoajalle. Ateriamaksut peritään ateriapalveluhinnaston mukaisesti (ks. 3.9.).
o Tehostetussa palveluasumisessa ja vaativassa tehostetussa palveluasumisessa asiakas maksaa
käyttönsä mukaiset ateriamaksut suoraan palveluntarjoajalle. Ateriamaksut peritään ateriapalveluhinnaston mukaisesti (ks. 3.9.).

3.6.4. VAMMAISTEN ASUMISPALVELUT
SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN ASUMINEN
Vammaisten asumispalveluja järjestetään sosiaalihuoltolain nojalla sellaisille henkilöille, joilla on alentunut toimintakyky ja, jotka tarvitsevat päivittäin hoivaa ja huolenpitoa. Sosiaalihuoltolain mukaiset vammaisten asumispalvelut
ovat tarkoitettu vammaisille henkilöille, joiden toimintakyvyn rajoitukset eivät ole vielä pitkäaikaisia, eikä heitä voida
katsoa vammaispalvelulain nojalla vaikeavammaisiksi.
Lyhytaikainen palveluasuminen
•
•

o

o

päivämaksu

Asiakasmaksun lisäksi ei peritä erillismaksuja aterioista tai muista lyhytaikaisen asumisen palvelupakettiin
kuuluvista palveluista.
Alle 16-vuotiailta vammaisilta henkilöiltä ei peritä asiakasmaksua osavuorokautisesta asumisesta.

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen
o

21,40 €

kuukausimaksu

Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksu voi olla enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista. Asiakkaalle jätetään kuukausittaiseksi käyttövaraksi 15 prosenttia tuloista, kuitenkin vähintään 256,13 euroa. Jos suurempituloinen puoliso on asumisyksikössä, asiakasmaksu voi olla enintään
42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista tuloista.
Palveluihin sisältyvät asuminen, asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä
ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa asumispalvelussa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaan ympärivuorokautisesti.
Asumispalvelut ovat järjestetty pääosin ostopalveluina. Mikäli sopimuskauden päätyttyä asumisen maksu
eriytetään asiakasmaksusta, vuokra huomioidaan asiakasmaksussa vähennyksenä.
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VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN ASUMINEN
Asiakkaalle järjestetään asuminen vammaispalvelulain 8 § mukaisesti, jos asiakas ei saa riittäviä ja hänelle soveltuvia
palveluja ensisijaisten lakien, kuten sosiaalihuoltolain perusteella. Vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa voidaan periä kaikki ne maksut, jotka aiheutuvat tavallisesta asumisesta, esimerkiksi vuokra, sähkö- ja vesimaksut ja muut elinkustannukset, kuten ruoka. Palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.
(Vammaispalvelulaki 8 §, Vammaispalveluasetus 10–11 §, Asiakasmaksulaki 4 § 5 mom.)

Lyhytaikainen palveluasuminen, yli 16-vuotias, täysihoito
Lyhytaikainen palveluasuminen, yli 16-vuotias, puolihoito
Lyhytaikainen palveluasuminen, alle 16-vuotias
Lyhytaikainen osavuorokautinen hoito, alle 16-vuotiaat vammaiset
•
•

•

7,90 €
maksuton

päivämaksu
päivämaksu
päivämaksu

Asiakasmaksu peritään korvauksena ylläpidosta, joka sisältää ateriat, majoituksen ja muut ylläpidon tarvikkeet ja välineet. Yli 16-vuotias asiakas voi valita kaksi lämmintä ateriaa sisältävän ateriapaketin/täysihoito
tai yhden lämpimän aterian sisältävän ateriapaketin/puolihoito.
Alle 16-vuotiaan maksussa ei peritä ylläpidon korvauksia aterioista.

Pitkäaikainen palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen
•

21,40 €
16,50 €

kuukausimaksu

Asiakas tekee palveluntuottajan kanssa huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopimuksen ja maksaa vuokran
palveluntuottajalle.
Asiakas maksaa palveluntarjoajalle käyttönsä mukaiset ateriamaksut ateriapalveluhinnaston mukaisesti
(ks. 3.9.).

3.7. SOSIAALIHUOLLON LAITOSPALVELUT
päiväLyhytaikainen laitoshoito

38,80 €

maksu

Maksukaton täyttymisen jälkeinen maksu

17,90 €

päivämaksu

•

•
•
•

Sosiaalihuollon laitospalveluilla tarkoitetaan hoidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa tarjoavassa toimintayksikössä.
Asiakasmaksun lisäksi ei peritä erillismaksuja aterioista tai muista lyhytaikaisen laitoshoidon palvelupakettiin kuuluvista palveluista.
Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään hoitopäivältä 17,90 euroa.
Asiakasmaksua ei peritä luvussa 2.1. esitetyn listauksen mukaisesti, lukuun ottamatta alle 18-vuotiaita, joita
peritään asiakasmaksu enintään seitsemältä päivältä kalenterivuodessa. Asiakasmaksua ei peritä sen jälkeen
kun hoitopäiviä on kertynyt yli seitsemän.

(Asiakasmaksuasetus 12 §, 26a §)

päivämaksu
Vammaiselle henkilölle tarkoitettu laitoshoitona annettu kuntoutushoito tai kehitysvammaisten erityishuoltona annettu kuntoutushoito.
Asiakasmaksun lisäksi ei peritä erillismaksuja aterioista tai muista kuntoutushoidon palvelupakettiin kuuluvista palveluista.

Kuntoutushoito
•
•

13,40 €
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•

Asiakasmaksua ei peritä luvussa 2.1. esitetyn listauksen mukaisesti, lukuun ottamatta alle 18-vuotiaita, joita
peritään asiakasmaksu enintään seitsemältä päivältä kalenterivuodessa. Asiakasmaksua ei peritä sen jälkeen
kun hoitopäiviä on kertynyt yli seitsemän.

(Asiakasmaksuasetus 14 §, Terveydenhoitolaki 29 §)

Pitkäaikainen laitoshoito
•

•

kuukausimaksu

Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa
olevan nettokuukausituloista. Asiakkaalle jätetään kuukausittaiseksi käyttövaraksi 15 prosenttia tuloista,
kuitenkin vähintään 110 euroa. Jos suurempituloinen puoliso on laitoshoidossa, asiakasmaksu voi olla enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista tuloista.
Alle 16-vuotiaalta peritään maksukyvyn mukainen asiakasmaksu. Sosiaaliturvaetuudet, kuten elatusapu,
lapsilisä, vammaistuki peritään harkinnan mukaan ylläpidon korvaukseksi. Lapsen yksiköllisen tarpeen perusteella kuukausittaiseksi käyttövaraksi jätetään 15 prosenttia tuloista tai vähintään 110 euroa.

(Asiakasmaksulaki 7b §, 7c §, Asiakasmaksuasetus 15 §, 28-31 §, 32 § 2 mom., 33 §, Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.4.2017)

3.8. LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLTO
Perhehoito/asumispalvelu/laitoshoito
•
•
•

•
•
•
•
•

kuukausimaksu

Perittävä maksu voi olla enintään 1457,30 euroa kuukaudessa. Enimmäismaksu on lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 § perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen.
Lapsen saadessa perhehoitoa, laitoshuoltoa tai asumispalveluja lastensuojelulain mukaisena sijais- tai jälkihuoltona taikka avohuollon tukitoimena voidaan maksua vahvistamatta periä ja nostaa elatusavut.
Kustannusten korvaamiseksi voidaan harkinnanvaraisesti periä maksu lapsen tai nuoren asiakasmaksulain
14 §:n mukaisista tuloista, korvauksista ja saamisista. Kertaluonteiset tulot, korvaukset ja saamiset varataan
kokonaan itsenäistymistä varten. Lastensuojelulain 77 § mukaan 40 % lapsen tuloista varataan itsenäistymisvaroiksi.
Vanhemmille voidaan määritellä maksukyvyn mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Jos vanhempi on määrätty maksamaan elatusapua, hänelle ei määritellä asiakasmaksua, koska elatusapu peritään suoraan kunnalle.
Asiakasmaksu määritellään vain vanhemmalle, jolla ei ole maksettavana vahvistettua elatusapua, eikä elatussopimuksen tekeminen ole mahdollista.
Kelan maksaessa elatustukea (elatusapu on pienempi kuin elatustuki tai sitä ei ole tulottomuuden takia vahvistettu, isyyttä ei ole vahvistettu, elatussopimusta ei ole voitu vahvistaa samaan aikaan kuin isyys, tai elatusvelvollinen on laiminlyönyt vahvistetun elatusavun maksamisen) peritään elatustuki.
Mikäli vanhempi on työtön eikä elatusapua ole vahvistettu elatussopimuksella tai oikeudenpäätöksellä, peritään hoidon tai palvelun kustannusten korvaukseksi työmarkkinatuen tai työttömyyspäivärahan lapsikorotus.
Maksu määrätään nettotulojen perusteella oheisen taulukon mukaan:
Henkilömäärä
Tuloraja €/kk
o Tulorajan ylittyessä peritään 70 euron suuruinen maksu. Maksua korotetaan 2 eurolla
1
753,22
tulojen kasvaessa prosentilla.
2
1280,59
o Maksutaulukkoa tarkistetaan kunkin kalen3
1806,93
terivuoden alussa. Toimeentulotuen perus4
2334,29
osien muuttuessa maksutaulukon tulotason
5
2861,65
määrää muutetaan vastaavasti.
6
3389,01
7
3915,35
8
4442,71

(Asiakasmaksulaki 4 §, 7 §, Asiakasmaksuasetus 20 §, Lastensuojelulaki 417/2007 19 § ja 77 §, L lapsen elatuksesta 1-3 §)
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3.9. ATERIAPALVELUT
Päivä- ja työtoiminnan ateriat

5,60 €

Koisorannan palvelukeskuksen ateriat

3,40 €
7,10 €

Asunnottomien tuetun asumisen ateriat

Mielenterveyskuntoutujien tuetun asuminen ateriat

Vanhusten palveluasumisen ateriat

Kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalveluiden ateriat

7,10
3,40
2,10 €
3,40 €
1,60 €
6,50 €
4,00 €
1,10 €
1,60 €
6,50 €
11,40 €

lounas
lämmin
ateria
vuorokausimaksu
vuorokausimaksu
lämmin
ateria
aamiainen
lämmin
ateria
aamiainen
lounas
päivällinen
päiväkahvi
iltapala
puolihoito
täysylläpito

3.10. LIIKKUMISTA TUKEVAT PALVELUT
Yhdensuuntainen matka
•

julkisen liikenteen
maksu

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja, jotka
tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

(Sosiaalihuoltolaki 23 §)

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu
•
•

julkisen liikenteen
maksu

Myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.
Julkisen liikenteen maksu, josta vähennetään asiakkaan maksama taksin tilaamisesta aiheutunut maksu.
(voimassa 31.3.2020 asti)

(Asiakasmaksuasetus 6 §)

4. SUUN TERVEYDENHUOLTO
Suuhygienistin vastaanottokäynti
Hammaslääkärin vastaanottokäynti
Erikoishammaslääkärin vastaanottokäynti

8,10 €
10,40 €
15,20 €

käyntimaksu

(Asiakasmaksuasetus 9 §)

SAA-ryhmän tutkimus
Suun perustutkimus

6,70 €

toimenpidemaksu
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Suun tutkimus, laaja
Suun erikoisalakohtainen tutkimus

15,00 €
15,00 €

(Asiakasmaksuasetus 9 §)

Päiväkirurginen toimenpide

107,30 €

toimenpidemaksu

6,70 €
15,00 €
15,00 €

toimenpidemaksu

6,70 €

toimenpidemaksu

6,70 €
15,00 €
29,80 €
43,60 €
61,20 €

toimenpidemaksu

Proteettiset toimenpiteet
a) proteesin pohjaus
b) proteesin korjaus
c) akryyliosa- ja kokoproteesi
d) kruunut ja sillat hampaalta
e) rankaproteesi

43,60 €
29,80 €
145,70 €
145,70 €
176,90 €

toimenpidemaksu

Hammasproteesin suuhun sovitus irtoproteesin korjauksen yhteydessä

29,80 €

(Asiakasmaksuasetus 8 a §, 12 §)

Kuvantamistutkimus hammaskuvalta
Leukojen ja koko hampaiston röntgenkuvaus
Hampaiston 3-ulotteinen mallinnus
(Asiakasmaksuasetus 9 §)

Ehkäisevä hoito
Sisältyy SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet
(Asiakasmaksuasetus 9 §)

Sairauksien hoito
Vaativuusluokitus:
0–2
3–4
5–7
8 – 10
11 –
(Asiakasmaksuasetus 9 §)

(Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 b) kohta; proteesin korjaus)

Hammasproteesin suuhun sovitus irtoproteesin pohjauksen yhteydessä

43,60 €

(Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 a) kohta; proteesin pohjaus)
(Asiakasmaksuasetus 9 §)

Hammaslääkärin kotikäynti

15,00 €

käyntimaksu

9,50 €

käyntimaksu

50,80 €

kertamaksu

Asiakasmaksuasetus 3 §

Muun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittama kotikäynti
(Asiakasmaksuasetus 3 §)

Peruuttamatta jätetty käyntiaika

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon tai kalliin
kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta voidaan periä 15 vuotta täyttäneeltä 50,80 euroa. Maksua ei saa periä
silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksytty syy.
Asiakasmaksulaki 3 §, Asiakasmaksuasetus 25 §

Asiakasmaksua ei peritä seuraavilta asiakasryhmiltä:
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o
o
o
o
o
o

alle 18 vuotiailta1
kehitysvammaisten erityishuoltona annettava suun terveydenhuolto on maksutonta
julkisessa laitoshoidossa olevilta
varusmiehiltä, siviilipalvelumiehiltä
vangeilta, pidätetyiltä
henkilöiltä, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai joilla
on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2
§:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, maksuton hoito koskee koko suun terveydenhuollon perusterveydenhuollon piiriin kuuluvia palveluja.

Erikoismateriaalit:
Voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu
Oikomislaitteet:
Edellä säädettyjen maksujen lisäksi voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä periä aiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina 18-vuotiailta ja vanhemmilta, mikäli potilas
ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle.
(Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokous 16.04.2018 § 6, Suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta Kokous
14.2.2018 § 5)

5. YLEISET MAKSUT
Lääkärintodistus ja lausunto

40,30 €

kertamaksu

o

Asiakkaan pyytämästä todistuksesta tai lausunnosta peritään maksu. Maksulliset lääkärintodistukset ja lausunnot:
o terveyttä, soveltuvuutta ja suorituskykyä koskevat todistukset, jotka eivät liity sairauden hoitoon
(T-todistus) esim. todistus virkaan nimittämistä, vakuutta tai harrastusta varten.
o vapaamuotoiset lausunnot
o edunvalvontavaltuutusta varten asiakkaalle itselleen annettavat todistukset
o muun tahon tilaamat ja maksamat selvitykset, esim. Kela tai poliisille toimitettava pahoinpitelylausunto
o E-lausunnot vakuutusyhtiölle
o Todistus negatiivisesta koronavirustestin tuloksesta vapaa-ajan matkustamista varten (fit for travel todistus)

o

Asiakkaan hoitoon liittyvästä todistuksesta ei peritä maksua. Maksuttomat lääkärintodistukset ja -lausunnot:
o suppea todistus (A-todistus) - Sairauden, vian tai vamman todentaminen, pelkkä diagnoosi
o laaja todistus (B-todistus) - Pitkäaikainen sairaus, työkyvyttömyys, invaliditeetti, sekä näiden johdosta oikeus sosiaaliturvaetuuksiin
o etuuden hakemista varten annettava todistus (C-todistus) - silloin kun todistus liittyy hoitoon
o edunvalvontaa varten annettava todistus holhousviranomaiselle tai tuomioistuimelle näiden
pyynnöstä (holhouslaki 90 §) Todistus kuolleena syntyneestä, kuolintodistus, lupa hautaamiseen
ja kuolinselvitys annetaan maksutta.

o

Alle 18-vuotiaille ja opiskelijoille annettavat maksuttomat todistukset ja lausunnot:
o alle 18-vuotiaalta ei peritä maksua
o Poissaoloa varten annettavat todistukset sairaudesta, vammasta, raskaudesta

1

Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai
vahingoittumisen, voidaan häneltä periä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina myös alle 18-vuotiailta.
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o
o
o
o

Nuorison terveystodistus, myös silloin kun se annetaan ajokortin hankkimista varten
Opiskelua varten opiskeluterveydenhuollossa kirjoitettu lausunto/todistus
Koululaisille annettavat todistukset
Muut todistukset ja lausunnot kuten yllä.

(Terveydenhuoltolaki 3 §, 22 §, Asiakasmaksulaki 5 § & 1d §, Asiakasmaksuasetus 23 §)

Lääkärintodistus ajokorttia varten
o

48,50 €

kertamaksu

Lääkärin vastaanotosta peritään myös vastaanottokäynnin asiakasmaksu 16,40 €.

(Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.9.2007 13 §, Asiakasmaksuasetus 23 §

CD-maksu

20,00 €

kertamaksu

Asiakkaan omaan käyttöön pyytämät CD-kopiot esim. silmänpohjakuvista / kuvantamistutkimuksista.
Kopio-/tulostemaksu
2,00 €
A4-kokoinen sivu
kertamaksu
1,00 €
A3-kokoinen sivu
• Maksu peritään asiakkaan pyytämästä potilasasiakirjan ja asiakasrekisterin kopiosta / tulosteesta.
• Kopiointi / tulostus on maksuton kerran kalenterivuoden aikana.
• Alle 10 € maksua ei peritä.
• Erityisiä toimenpiteitä vaativa asiakirjapyyntö: kopion hinta sekä 50 € jokaiselta tiedon keruuseen liittyvältä alkavalta tunnilta
(kh 23.3.2015 § 54)

Avainpanttimaksu

100,00 €

kertamaksu

Muut kuin Suomessa asuvat henkilöt
•
•

Peritään kansainvälisen sopimuksen mukaan määräytyvä maksu tai palvelun tuottamisesta aiheutuneen
kustannuksen suuruinen maksu.
Alle 18-vuotiailta lapsilta ja nuorilta sekä raskaana olevilta ns. paperittomilta henkilöiltä peritään asiakasmaksut terveydenhuollon palveluista kuten kuntalaisilta.

(Asiakasmaksuasetus 24 §, Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.5.2017 16 §)
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