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1. ASIAKASMAKSUJEN YLEISET PERIAATTEET

ASIAKASMAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ



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

(Asiakasmaksulaki 2 §)

ASIAKASMAKSUJEN 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



Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista
toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen
nähden.

(Asiakasmaksulaki 11 §)
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MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN



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



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



Osa

sosiaali-

ja

terveydenhuollon

maksuista

on

sidottu

indekseihin.

Indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi. Lisäksi valtioneuvosto voi tehdä
erilliskorotuksia.


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

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
ASIAKASMAKSUKATTO




692,00 €

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.

YLITORNIO.FI



Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.
Maksetut maksut merkitään terveyskeskuksesta saatavaan seurantakorttiin.
Alkuperäiset maksukuitit on kuitenkin säilytettävä, ja ne on esitettävä
tarvittaessa.

Maksukattoon lasketaan mukaan


terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut,



fysioterapiamaksut



sarjahoidon maksut



sairaalan poliklinikkamaksut



päiväkirurgian maksut



lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja
sosiaalihuollon laitoksissa



yö- ja päivähoidon maksut



kuntoutushoidon maksut



suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut (hammasteknisiä kuluja,
kuten proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista
aiheutuvia hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta)



tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut



terapioista perityt maksut sekä



toimeentulotuella maksetut maksut.

Maksukattoa kerryttävät myös ostopalveluina tuotetut palvelut, jos ne kuuluvat kunnan
järjestämisvastuulle.
Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja


sairaankuljetuksesta



lääkärintodistuksista



yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista



sosiaalihuollon palveluista (lukuun ottamatta lyhytaikaista laitospalvelua)



tulosidonnaisista palveluista



palvelusetelin omavastuista
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kuljetuspalvelujen omavastuista



täysin yksityisistä palveluista, joiden järjestämisestä kunta ei vastaa.

Maksukattoon ei myöskään lasketa maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi
työtapaturmavakuutuksen perusteella.
Maksukaton täytyttyä


asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta.



lyhytaikaisesta laitoshoidosta tai laitospalvelusta peritään ns.
ylläpitomaksuna enintään 22,80 euroa hoitopäivältä (2022).

Laskulla on oltava tieto siitä, kerryttääkö asiakasmaksu maksukattoa.

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

YLITORNIO.FI

2. TERVEYDENHUOLTO

2.1 MAKSUTTOMAT TERVEYSPALVELUT

Palvelun maksuttomuus koskee:
o maksukaton täyttymisen jälkeen maksukattoon kuuluvia palveluita
lukuun ottamatta lyhytaikaista laitoshoitoa (ks. 1.)
o alle 18-vuotiaita
o hoitajavastaanottoja
o mielenterveyteen liittyviä terveyskeskuslääkärin käyntejä
(ensisijainen käyntisyy)
o sotainvalideja
o rintamaveteraaneja
o hengityshalvauspotilaita
o työvoimaviranomaisten vaatimia tutkimuksia
o kutsuntatarkastusta
o koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntejä/tutkimuksia
o kehitysvammaisten lääkärin vastaanottokäyntejä
o diabeetikkojen ja reumapotilaiden jalkahoitoa
o tartuntatautilain mukaista hoitoa, lääkkeitä ja rokotuksia
o yleisen rokotusohjelman rokotuksia
o polikliinistä päihdehuoltoa
o päihdekuntoutujien C-hepatiittihoitoa
o seulontoja, terveysneuvontaa- ja tarkastuksia
o äitiys- ja lastenneuvolakäyntejä
o perhesuunnittelukäyntejä, joihin ei sisälly sairaanhoitoa
o isyystutkimukseen liittyviä käyntejä
o asiakkaita, joilla on maksajana muu taho, kuten vakuutusyhtiö,
varuskunta, rikosseuraamuslaitos
o laitoshoidon maksua maksavilta asiakkailta, joilta ei peritä
erillismaksuja muista terveydenhuollon palveluista
o terveydenhuoltolain 29 §:ssä tarkoitettuun lääkinnälliseen
kuntoutukseen kuluvaa neuvontaa, kuntoutustarvetta ja
mahdollisuuksia selvittävää tutkimusta sekä sopeutumisvalmennusta
ja kuntoutusohjausta
(Asiakasmaksulaki 5 §, 4 §)
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2.2 AVOTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut



Asiakasmaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä lääkärin vastaanottokäynniltä,
minkä jälkeen palvelu on maksutonta kalenterivuoden loppuun.

Päivystyskäynti keskussairaalassa



20,90 €

Keskussairaalan
hinnaston mukaisesti

Päivystyskäyntimaksu peritään jokaiselta käynniltä arkisin klo 20-8.00 välisenä
aikana sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä.

Lääkärin ja hammaslääkärin lausunnot ja todistukset








B-lausunto
C-lausunto
T-todistus
E-lausunto
Ajokorttitodistus
Maksua ei peritä:
o kansanterveystyössä hoitoon liittyvistä
todistuksista tai lausunnoista
o koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä
kerättyihin tietoihin perustuvasta
terveystodistuksesta (Nuorison terveystodistus)
o veteraaneilta kuntoutukseen tarvittavasta
lääkärintodistuksesta
o B1- lääkärinlausunnosta päivärahaa ja Kelan
kuntoutusta ja lääkehoidon erityiskorvaavuuden
hakemista varten
o A-todistuksesta

51,50 €
51,50 €
51,50 €
51,50 €
61,80€
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Valmiiksi laadituista todistuksista ja lausunnoista peritään
maksu, vaikka asiakas myöhemmin peruisi todistus/lausuntopyyntönsä.
(Terveydenhuoltolaki 3 §, Asiakasmaksulaki 5 § & 1d §,
Asiakasmaksuasetus 23 §)
Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastaanottokäynti

maksuton

(Asiakasmaksulaki 5§ )

Fysioterapia ja kuntoutus

Terveyskeskuksessa annettu yksilökohtainen fysioterapia,
käyntikerta

11,60 €

Kuntosalin käyntikerta, sisältää ohjauksen

3,00 €

Sarjahoito

Sarjassa annettava hoito, kuten lääkinnällinen kuntoutus,
lymfaterapia, siedätyshoito. Peritään enintään 45
hoitokerralta kalenterivuodessa.

11,60 €

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä
maksu

51,50 €






koskee kaikkia terveydenhuollon vastaanottopalveluita
(ml. kuvantamiskäynnit)
peritään 18 vuotta täyttäneiltä
peritään, mikäli aikaa ei peruuteta edelliseen päivään
klo 12 mennessä
maksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on
hyväksyttävä syy
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2.3 TERVEYSKESKUSSAIRAALA

Lyhytaikainen laitoshoito / hoitopäivä

49,60 €

Maksukaton täyttymisen jälkeen / hoitopäivä

22,80 €

Päivä- ja yöhoidon maksu / hoitopäivä

22,80 €



Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että
henkilö on terveyskeskuksessa, sairaalassa, tai sen
toimintayksikössä tai sosiaalihuollon laitoksessa tai
muussa toimintayksikössä hoidettavana vain joko
päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) voidaan häneltä
periä 12 §:ssä säädetyn maksun sijasta korkeintaan
22,50 € / vuorokausi.



Maksua ei peritä psykiatrisen avohoidon
toimintayksikössä annetusta hoidosta,
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain
(519/77) tarkoittamasta erityishuollosta, polikliinisesta
päihdehuollosta eikä vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain
22 §:n 2 momentissa tarkoitetusta suojatyöstä.

Kuntoutushoito, hoitopäivä


17,10 €

vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain
(1326/2010) 29 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu
laitoshoitona annettu kuntoutushoito tai
kehitysvammaisten erityishuoltona annettu
kuntoutushoito
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Pitkäaikainen laitoshoito


Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksu määräytyy
asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksu voi olla
enintään 85 % nettokuukausituloista. Asiakkaalle tulee
jäädä kuukausittaiseksi käyttövaraksi 15 % tuloista,
kuitenkin vähintään 110 €. Jos suurempituloinen
puoliso on laitoshoidossa, asiakasmaksu voi olla
enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista.

2.4 SUUN TERVEYDENHUOLLON MAKSUT

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
(Asiakasmaksuasetus 9 §)

Perusmaksu / käynti hammaslääkärillä

13,30 €

Perusmaksu / käynti suuhygienistillä

10,30 €

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä
maksu

51,50 €





peritään 18 vuotta täyttäneiltä
peritään, mikäli aikaa ei peruuteta edelliseen päivään
klo 12 mennessä
maksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on
hyväksyttävä syy
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3. KOTIHOITO


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



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



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



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

Henkilömäärä

Tuloraja
2022
€/kk

4 tuntia tai
vähemmän

1

598

8%

2

1 103

3

5–11
tuntia

12–21
tuntia

22–29
tuntia

30–37
tuntia

yli 38
tuntia

10 %

20 %

27 %

31 %

35 %

7%

8,75 %

17 %

23 %

24 %

24 %

1 731

6%

7,50 %

14 %

19 %

19 %

19 %

4

2 140

6%

7,50 %

14 %

16 %

16 %

16 %

5

2 591

6%

7,50 %

14 %

14 %

14 %

14 %

6

2 976

6%

7,50 %

12 %

12 %

12 %

12 %

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla ja maksuprosenttia
alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
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Kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen maksua määrättäessä huomioitavat
tulot (10 f §):


Kotihoidon ja palveluasumisen maksua määrättäessä kuukausitulona
huomioidaan asiakkaan ja hänen puolisonsa jatkuvat tai vuosittain toistuvasti
saadut veronalaiset ansio- ja pääomatulot (bruttotulot) ja verosta vapaat tulot
tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä. Metsätulo
huomioidaan lain 10 i §:ssä säädetysti laskennallisena. Tulona ei oteta
huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun
ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Eläkettä saavan hoitotuen
osana maksettavaa veteraanilisää ei kuitenkaan oteta tulona huomioon.
Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat tai tunnustuspalkinto otetaan
tulona huomioon siltä osin kuin ne säädetään veronalaiseksi tuloksi tuloverolain
82 §:n 2 momentissa. Jos tulot vaihtelevat, huomioidaan kuukausitulona
viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo.

Tuloista tulee tehdä seuraavat vähennykset (10 g ja 10 c §; vastaavat kuin edellä
muiden pitkäaikaisten palvelujen maksuissa):
 elatusapu sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat
kustannukset (huom. elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on
asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa
välittömästi ennen palvelun alkamista)


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



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



edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään
holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 44 §:n 5 momentin nojalla



edunvalvontavaltuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun
edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena



todelliset asumismenot palveluasumiseen siirryttäessä (ts. aiemman oman
asunnon kulut, huomioidaan vastaavalla tavalla kuin edellä on todettu muiden
pitkäaikaisten palvelujen maksuista tehtävien vähennysten kohdalla).

YLITORNIO.FI

Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen (11 §)


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

3.1 TILAPÄISET KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT






Tilapäisestä kotihoidosta (kotipalvelu, kotikuntoutus, kotisairaanhoito) peritään
kertakäyntimaksu. Tilapäinen palvelu max. 2 viikkoa, muutoin peritään
kuukausimaksu taulukon mukaisesti.
Kotisairaanhoito 12,20€ / vrk
Lääkärin / hammaslääkärin käynti 19,20€ / vrk
Kuntouttava arviointijakso 9,50€/vrk (arviointijakson pituus enintään 4 viikkoa)

3.2 MUUT VANHUSTYÖN MAKSUT


Omaishoitajien lakisääteisen vapaan ajaksi järjestetty palvelu
(palveluasumisessa, terveyskeskussairaalassa tai kotihoidon avulla) 11,60 € /
vrk



Osavuorokausihoito (päivä/yöhoito) palveluasumisessa 22,80 €/ vrk, sisältää
ruoan, hoivan ja hoidon.



Lyhytaikainen palveluasuminen 49,60 € / vrk, sisältää asumisen, ruoan, hoidon
ja hoivan.

YLITORNIO.FI

4. TUKIPALVELUMAKSUT











lounas, kotiin kuljetettu 8,00 € / ateria
lounas kotiin, ei sisällä kuljetusta 6,80 € / ateria
lounas ja päivällinen/Päiväranta ja Jokipaju 5,10 € / ateria
muihin aterioihin käytetyt elintarvikkeet/Päiväranta 3,10 € / vrk
pientarvikemaksu/Päiväranta 22 €/kk
vaatehuolto 4,50 € / kg
asiointi (kauppa, pankki, apteekki) 10,00 € / krt
saattajapalvelu 13,00 € / tunti
Turvapalvelun hälytyskäynti 9,30 € / krt
Palvelutalon ateriat 14,30€ / vrk

5. IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA



Ikäihmisten päivätoiminnan päivämaksu on 10,00 € / krt, sisältää aterian
Kyyditys 3,30€ / suunta

6. KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN MAKSUT








Lounas, päivällinen 5,20 €
Puurolounas 3,80 €
Aamu- ja iltapala 3,20 €
Omaishoidon vapaat 11,40 €
Tilapäisasuminen 22,50 €
Pientarvikelisä 22,00 €
Lyhytaikainen palveluasuminen Päivärannassa (erityishuolto) 22,50 € / vrk
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