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MAKSUKATTO

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatto












692,00 €

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuille on säädetty kalenterivuosittainen maksukatto.
Maksukaton täytyttyä asiakas saa maksukattoon kuuluvat palvelut maksutta kalenterivuoden loppuun. Maksuttomuus ei koske lyhytaikaista laitoshoitoa, josta peritään alennettu hoitopäivämaksu maksukaton täyttymisen jälkeen.
Alle 18-vuotiaan maksut huomioidaan yhdessä huoltajan maksujen kanssa.
Myös muiden kuin Kauniaisten julkisten terveyspalveluiden maksut, jotka kerryttävät maksukattoa, huomioidaan. Maksukattoa ei lasketa automaattisesti, vaan vaatii asiakkaan oman yhteydenoton, kun maksukattoon kuuluvia maksuja on tarpeeksi. Vapaakortin myöntää se yksikkö, jossa maksukatto täyttyy.
Liikaa suoritettujen maksujen palauttamista tulee hakea viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana. Jos
maksun sisältyminen maksukattoon selviää viranomaisen tai vakuutusyhtiön päätöksen taikka muutoksenhaun vuoksi vasta maksukaton seurantavuoden jälkeen, tulee vaatimus liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta tehdä vuoden kuluessa siitä, kun päätös on annettu tai muutoksenhaun johdosta annettu päätös
on tullut lainvoimaiseksi.
Maksukatossa huomioitavat maksut:
• terveyskeskuksen käyntimaksut
• päivystysmaksut
• sairaalan poliklinikkamaksut
• päiväkirurgian maksut
• fysioterapiamaksut
• sarjahoidon maksut
• päiväsairaalan ja osavuorokautisen laitoshoidon maksut (yö- ja päivähoidon maksut)
• kuntoutushoidon maksut
• lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
• suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksut (lukuun ottamatta hammasteknisiä kuluja)
• suun ja leukojen erikoissairaanhoidon toimenpidemaksut terveyskeskuksessa
• terveydenhuollon ammattihenkilön antaman neuropsykologisen kuntoutuksen, ravitsemusterapian,
jalkojenhoidon, puheterapian, toimintaterapian ja muun näihin rinnastettavan toimintakykyä ylläpitävän ja parantavan hoidon maksut
• tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon maksut

Maksut, joita ei huomioida maksukatossa:
• kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen maksut
• kotisairaanhoidon ja kotikuntoutuksen maksut
• lapsiperheiden kotipalvelun maksut
• sairaankuljetuksen maksut
• lääkärintodistus- ja lausuntomaksut
• pitkäaikaisen laitoshoidon maksut
• tulosidonnaiset maksut
• asumispalveluiden maksut
• viivästyskorot ja perintäkulut
• maksu käyttämättä tai peruuttamatta jätetyistä palveluista
• yksityiseltä itse ostetut palvelut
• maksut, joiden maksamiseen palvelun käyttäjälle on myönnetty toimeentulotukea
• muulta kuin Suomessa asuvalta perittävät (enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruisia) maksut
• maksut, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan
korvattavasta hoidosta
• hammastekniset kulut
(Asiakasmaksulain 6a § sekä asiakasmaksuasetuksen 26 a § ja 26 b §)
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TERVEYDENHUOLTO

2.1

Terveyskeskusmaksu

Käyntimaksu
Käyntimaksu peritään myös etänä tapahtuvista käynneistä.

1.1.2022 alkaen

18 vuotta täyttäneiltä kauniaislaisilta tai hoitopaikan valinnan tehneiltä peritään avosairaanhoidon lääkäripalveluista jokaiselta käynniltä 3. käyntiin
saakka sekä lääkäreiden vastaanottotoiminnassa että kotisairaanhoidossa
(maksukatto on voimassa aina 31.12. asti).
18 vuotta täyttäneiltä vieraspaikkakuntalaisilta peritään (jokaiselta käynniltä).
Iästä riippumatta Pohjoismaiden ja Iso-Britannian sekä EU/ETA- kansalaisilta, joilla on E111 lomake ja ns. sairaanhoidon sopimusmaiden kansalaisilta peritään käynniltä
EU/ETA-kansalaisilta, joilla ei ole E111 lomaketta ja muilta ulkomaalaisilta
peritään lääkärikäynniltä vuosittain erikseen vahvistettava tuottamiskustannus.
Rintamaveteraaneilta ei peritä terveyskeskusmaksua
Käynti sairaanhoitajalla, terveydenhoitajalla ja kätilöllä on maksuton.
Mikäli hoitajan vastaanottokäynnin yhteydessä tarvitaan lääkärin arvio ja
hoitovastuu siirtyy lääkärille, käynnistä peritään maksu yllä olevien periaatteiden mukaisesti.
Mielenterveydellisistä syistä tapahtuvista käynneistä ei peritä maksua.

20,90
(käyntimaksukatto on
3x20,90= 62,70)
20,90
20,90

Asiakasmaksuasetus 5 §, 7 §

2.2

Terveyskeskuksen päivystysmaksut

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS vastaa kokonaisuudessaan päivystystoiminnasta ja sitä koskevista
asiakasmaksuista.
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FYSIOTERAPIA JA MUUT KUNTOUTUSPALVELUT
Käyntimaksu
Käyntimaksu peritään myös etänä tapahtuvista käynneistä.

1.1.2022 alkaen

Yksilökohtainen fysioterapia tai toimintaterapia / kerta (1-2 kertaa)
Yksilökohtainen puheterapia, ravitsemusterapia, jalkahoito, neuropsykologinen kuntoutus tai muu hoito yli 18-vuotiaille/ kerta (1-2 kertaa)
Sarjassa annettava fysioterapia tai toimintaterapia / kerta (peritään 18
vuotta täyttäneiltä, enintään 45 kerralta vuodessa)
Fysioterapian ryhmäkäynnit

11,60
11,60
11,60
maksuton

Kotikuntoutus fysioterapeutin ja/tai toimintaterapeutin kotikäynti
Omatoiminen lääkinnällinen harjoitteluterapia/kerta
Maksua ei peritä:
rintamaveteraanit
70 vuotta täyttäneet
neurologiset potilaat (mm. ms-tauti, parkinson, hemiplegiapotilaat)

12,20
2,00

HUOM! Poikkeuksena sotainvalidit, jotka saavat kuntoutuksen valtionkonttorin kautta.
Asiakasmaksulaki 5 §
(Maksuja saa periä: fysioterapiasta, neuropsykologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta.)

4

KÄYTTÄMÄTTÄ JA PERUUTTAMATTA JÄTETYN PALVELUN MAKSU
Kertamaksu
Ilman hyväksyttävää syytä käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan tai hänen edustajansa varaamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja
hampaiden tutkimuksen ja hoidon tai lyhytaikaisen hoito- tai asumispalvelun paikasta voidaan periä yli 18-vuotiailta.

1.1.2022 alkaen
51,50

Voidaan soveltaa myös silloin, kun kunta tai kuntayhtymä on asiakkaan tai
tämän edustajan aloitteesta varannut asiakkaalle vastaanottoajan tai paikan lyhytaikaiseen hoito- tai asumispalveluun.
Maksu voidaan periä, vaikka kyseessä olisi muutoin maksuton palvelu.
(Asiakasmaksulaki 3 §)

5

SAIRAANKULJETUS
Kertamaksu
Sairaankuljetuksesta peritään yhdensuuntaiselta matkalta Kelan
omavastuuosuus

1.7.2021 alkaen
25,00
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SUUN TERVEYDENHUOLTO
(Asiakasmaksuasetus 3-12 §)

Hammashoidosta peritään asiakasmaksuasetuksen 9 §:n enimmäismaksut tutkimus- ja hoitotoimenpiteittäin (yksilöity
maksuasetuksessa).

6.1

Perusmaksut

Käyntimaksu

1.1.2022 alkaen

Suuhygienisti

10,30

Hammaslääkäri

13,30

Erikoishammaslääkäri

19,50

6.2

Toimenpidemaksut

Käyntimaksu
Kuvantamistutkimukset, hammaskuva
Kuvantamistutkimukset, leukojen ja hampaiston panoramaröntgen
Ehkäisevä hoito

1.1.2022 alkaen
8,50
19,20
8,50

Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpideluokituksen vaativuustason mukaan:
Vaativuusluokka

1.1.2022 alkaen

0-2

8,50

3-4

19,20

5-7

38,00

8-10

55,60

11(Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9 §)
Proteettiset toimenpiteet

78,00

1.1.2022 alkaen

Proteesin huolto pohjauksella

55,60

Proteesin korjaus

38,00

Akryyliosa- ja kokoproteesi

186,00

Kruunut ja sillat hampaalta

186,00

Rankaproteesi
(Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9 §)

225,70
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TERVEYSKESKUKSEN LÄÄKÄRIN JA HAMMASLÄÄKÄRIN TODISTUSTEN JA LAUSUNTOJEN
MAKSUT

Asiakasmaksuista annetun asetuksen perusperiaate on, että lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta voidaan periä maksu. Maksua ei kuitenkaan saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta.

7.1

Maksuttomat todistukset ja lausunnot
-

7.2

Hoitoon ja kuntoutukseen liittyvistä lausunnoista ei peritä maksuja.
Rintamaveteraaneilta ei peritä maksua.
Holhousviranomaisen pyynnöstä annetuista todistuksista ei peritä maksua

Maksulliset todistukset ja lausunnot

Ajokorttitodistukset
Muut maksulliset todistukset ja lausunnot
- T-lausunto (esim. työpaikkaa, opiskelua varten)
- E-lausunto
- Lausunto verotusta tai yksityistä vakuutusetuutta varten
- Edunvalvontavaltuutusta varten asiakkaalle itselleen annettavat
todistukset
- Hammaslääkärin vakuutusyhtiölle antama todistus hammas- ja
leukatapaturmasta
- Lääkärinlausunto ampuma-aselupaa varten
- Kansainvälinen rokotustodistus keltakuumerokotuksesta
- Muut hoitoon liittymättömät todistukset (esim. matkanjärjestäjää, oikeudenkäyntiä, asunnon hakua tai autoveron palautusta
varten)

1.1.2022 alkaen
61,80
51,00

Asiakasmaksuasetus 23 §
Viranomaisten tilaamat todistukset hinnoitellaan erikseen.

8
8.1

KOTIHOITO
Tilapäinen kotihoito

Kotihoidon tilapäisiltä asiakkailta peritään tuloista riippumaton kiinteä maksu, joka määräytyy käynnin pituuden mukaan seuraavasti:
Käyntimaksu

1.1.2022 alkaen

alle 1 tunnin käynti

12,20

alle 2 tunnin käynti

17,20

2-4 tunnin käynti

22,60

alle 1 tunnin kotisairaanhoitokäynti (esim. pistoksenanto, haavahoito, lääkejakelu, kotinäytteenotto)

12,20

Kotikuntoutus

12,00
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Rintamaveteraaneilta ei peritä tilapäisen kotihoidon kertakäyntimaksua.
Lääkärin tai hammaslääkärin tekemä tilapäisen
kotisairaanhoidon käynti (1-2 käyntiä vuorokaudessa)

19,20

Asiakasmaksuasetus 3 §

Kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) ensiarviointikäynti asiakkaan kotiin on maksuton.
Mikäli asiakkaan luona käydään vuorokaudessa useita kertoja, maksu on korkeintaan 24,00 euroa vuorokaudessa.

8.2

Säännöllinen kotona annettava hoito

Säännölliseksi kotihoidoksi katsotaan, kun hoito- ja palvelusuunnitelmassa näin sovitaan tai kun viikoittaisia käyntejä on
ollut yhtäjaksoisesti kuukauden ajan. Kotiin annettavien palvelujen (kotisairaanhoito, kotipalvelu, kotihoito) osalta pitkäaikaisuuden edellytyksenä on se, että asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun arvioidaan kestävän vähintään kaksi kuukautta, tai palvelu on tosiasiallisesti kestänyt jo vähintään kaksi kuukautta.
Niille kotihoidon asiakkaille, jotka saavat säännöllisesti apua vähintään kerran viikossa, määritellään kuukausimaksu.
Maksu perustuu yhdessä asiakkaan kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja muuttuu, jos hoito - ja palvelusuunnitelmaa muutetaan.
Lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu huomioidaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan perustuvassa asiakasmaksussa
30 min/käynti.
Mikäli asiakkaan luona täytyy käydä kaksi työntekijää samalla kertaa, otetaan molempien työntekijöiden tuntimäärä huomioon hoito- ja palvelusuunnitelmassa.
Maksu määräytyy perheen koon ja perheen bruttotulojen perusteella. Maksun suuruus lasketaan alla olevan taulukon
mukaisesti tulorajat ylittävistä bruttotuloista.
Kuukausituloina otetaan huomioon kuukausitulona asiakkaan ja hänen puolisonsa jatkuvat tai vuosittain toistuvasti
saadut veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä sekä 10 i §:ssä tarkoitettu laskennallinen metsätulo. Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo. (Asiakasmaksulaki 10 f §)
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta elatustukea
ja eläkettä saavan hoitotukea. Eläkettä saavan hoitotuen osana maksettavaa veteraanilisää ei 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. (Asiakasmaksulaki 10 f §) Verovapaita sosiaalietuuksia
ovat lapsilisä, lapsikorotus, rintamalisä, hautausavustus, vammaistuki, ruokavaliokorvaus, sotilasavustus, maahanmuuttajan erityistuki, ammattitutkintostipendi, palkkatuki, opintolainahyvitys, asumistukilain ja eläkkeensaajan asumistuki,
asumislisä, vammaisuuden edut, kuntoutusetuudet sekä ylläpitokorvaus, epidemiakorvaustuki, vangin toiminta- tai
käyttöraha, toimeentulotuki, toiminta-avustus, koulumatkatuki, poliisikokelaan päiväraha, upseerin viran tai rajavartijan opintoja suorittavan opiskelijan korvaukset ja etuudet, kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoraha ja käyttöraha.
Jos kyseessä on avio-/avoliitossa asuva pariskunta, huomioidaan molempien bruttotulot maksua määrättäessä. Jos pariskunnasta molemmat ovat kotihoidon asiakkaita, huomioidaan tulot kuitenkin samalla tavalla kuin yksinasuvalla henkilöllä.
Tulotiedot pyydetään ensisijaisesti asiakkaalta tai hänen asianhoitajaltaan. Tiedot voidaan pyytää myös muilta viranomaisilta, yhteisöiltä tai yksiköiltä. Tulotiedot voidaan tarkasta esimerkiksi Kelan tarjoaman käyttöyhteyden ja Verohallinnon
Tulorekisterin avulla. (Asiakasmaksulaki 14a § ja sosiaalihuollon asiakaslaki 12§ ja 20-22§).
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Kuukausimaksu prosenttina (%) tulorajan ylittävistä bruttotuloista 1.1.2022 alkaen.

Perheen koko
1
2
3
4
5
6
Tuloraja, euroa 598
1103
1731
2140
2591
2976
kuukaudessa
Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä.

Palvelutuntien
määrä kuukaudessa

Maksuprosentti perheen koon mukaan
1

0-4
4
5-10
7
11-20
10
21-30
17
31-40
25
4135
Asiakasmaksulaki 10 e §

2

3

4

5

6 henkilöä tai
enemmän

4
6
9
14
19
22

5
7,50
13,50
18
18
18

5
7,50
13
15
15
15

5
7,50
12
13
13
13

5
7,50
11
11
11
11

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
Alle 4 euron kuukausimaksuja ei peritä. Maksun enimmäismäärä ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia. Kuukausimaksu ei myöskään saa olla suurempi kuin korkein pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävä maksu.
Maksun perintä keskeytyy asiakasmaksuasetuksen mukaisesti heti, jos palvelun keskeytyminen aiheutuu kunnasta tai
siitä, että asiakas siirtyy hoidettavaksi laitokseen ja viiden vuorokauden kuluttua keskeytyksen alkamisesta, jos keskeytys
johtuu asiakkaasta. Jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan.
Edunvalvonnasta aiheutuvia kustannuksia otetaan vähennyksenä huomioon seuraavasti; Maistraatin tilintarkastusmaksun vähimmäismäärä (52 €/vuosi), sen lisäksi muita edunvalvonnasta aiheutuvia kustannuksia enintään 440 euroa vuodessa.

9
9.1

TILAPÄISEN LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN ASIAKASMAKSUT
Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu

Jos palveluntarve on alle kolme kuukautta, lapsiperheiden kotipalvelun maksu määräytyy tilapäisen lapsiperheiden
kotipalvelun päivittäisen käynnin pituuden mukaan seuraavasti:
käynnin pituus

euroa/käynti

1 tunti - alle 2 tuntia
2 tuntia - alle 4 tuntia
4 tuntia - alle 6 tuntia
yli 6 tuntia

9,90
16,40
20,90
26,50

Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun maksua ei peritä, jos perheen bruttotulot alittavat perhekoon mukaisen maksuttomuuden ylärajan alla olevan taulukon mukaan.
perheenjäsenten

maksuttomuuden
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lukumäärä
1
2
3
4
5
6
Asiakasmaksuasetus 3 §

yläraja euroa/kk
1.7 2021-31.12.2021
588,00
1084,00
1701,00
2103,00
2546,00
2924,00

1.1.2022 alk.
598,00
1103,00
1731,00
2140,00
2591,00
2976,00
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9.2

Säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelun maksut

Maksun suuruuteen vaikuttavat tekijät
Mikäli palveluntarve on säännöllinen ja jatkuva eli palvelua annetaan vähintään kerran viikossa ja palveluntarve kestää
yli kolme kuukautta, maksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja palveluntarpeen mukaan.
Perhekoko
Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä henkilöitä (asiakasmaksuasetus 2 § 2 mom.).
Kuukausituloina otetaan huomioon asiakkaan ja hänen puolisonsa jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä sekä 10
i §:ssä tarkoitettu laskennallinen metsätulo. Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo. (Asiakasmaksulaki 10 f §)
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta elatustukea
ja eläkettä saavan hoitotukea. Eläkettä saavan hoitotuen osana maksettavaa veteraanilisää ei 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. (Asiakasmaksulaki 10 f §) Verovapaita sosiaalietuuksia
ovat muun muassa lapsilisä, lapsikorotus, rintamalisä, hautausavustus, vammaistuki, ruokavaliokorvaus, sotilasavustus,
maahanmuuttajan erityistuki, ammattitutkintostipendi, palkkatuki, opintolainahyvitys, asumistukilain ja eläkkeensaajan
asumistuki, asumislisä, vammaisuuden edut, kuntoutusetuudet sekä ylläpitokorvaus, epidemiakorvaustuki, vangin toiminta- tai käyttöraha, toimeentulotuki, toiminta-avustus, koulumatkatuki, poliisikokelaan päiväraha, upseerin viran tai
rajavartijan opintoja suorittavan opiskelijan korvaukset ja etuudet, kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoraha ja
käyttöraha.
Palveluntarve
Perheelle tehdään palvelusuunnitelma ja siitä palvelupäätös, jossa sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelun määrä
tunteina kuukaudessa. Tuntimäärä voi muuttua perheen tarpeesta. Palveluntarvetta arvioidaan säännöllisesti ja tilapäisessä lapsiperhetyössä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua.
Säännöllisen kotipalvelun asiakasmaksu määräytyy kohdassa 8.2 esitetyn säännöllisen kotihoidon maksutaulukon mukaisesti.

10 TUKIPALVELUT
10.1

Ateriapalvelut

Kertamaksu

1.7.2021 alkaen

Ateria palvelukeskuksessa, kauniaislaiset eläkeläiset

7,50

Ateria palvelukeskuksessa, muun kunnan eläkeläinen

9,50

Ateria palvelukeskuksessa, muu vieras

10,50

Ateria kotiin kuljetettuna
Juhla-ateria palvelukeskuksessa (esim. joululounas)
Ohjelmalliset tilaisuudet, joissa tarjoilu (esimerkiksi palvelukeskuksen puurojuhla)

8,00
11,00
2,00
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10.2 Kuljetuspalvelut
Kertamaksu
Kuljetus tukipalveluihin (ryhmätoiminta, palvelukeskus) / yhdensuuntainen matka
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu/ yhdensuuntaisen
matkan omavastuu (yhdensuuntaisen matkan hinnasta korvataan
enintään 25,00 euroa). Jos bruttotulot ylittävät yksinasuvalla henkilöllä 1820,00 euroa/kk tai pariskunnalla 3357,00 euroa/kk ei kuljetuspalvelua pääsääntöisesti myönnetä. Erityisellä harkinnalla tulorajasta voidaan poiketa kotiin annettavien palveluiden myöntämisperusteiden mukaisesti.

10.3

1.7.2021 alkaen
2,00

2,80

Turvapalvelut

Turvapuhelin/ maksu asiakkaan tulojen perusteella
Kuukausimaksu

1.7.2021 alkaen

Bruttotulot 800–1 500 euroa/kk; maksu

20,00

Bruttotulot yli 1 500 euroa/kk; maksu

27,00

Jos bruttotulot ovat yli 2000, turvapuhelinta ei kaupungin kustannuksella myönnetä.

10.4 Kauppapalvelu
Kauppapalvelu tarjotaan säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Palveluntuottaja veloittaa suoraan asiakkaalta enintään
6,90 euroa / ostoskerta.

10.5 Ikääntyneiden kuntouttava päivätoiminta
Ikääntyneiden kuntouttavan päivätoiminnan maksu on 17,90 euroa/käynti. Maksuun sisältyy ohjelman lisäksi lounas,
päiväkahvi sekä kuljetukset.
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11 LAITOSHOITO
11.1 Lyhytaikainen laitoshoito
1.1.2022 alkaen

Päivämaksu
Päivä- tai yöhoito

22,80

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu (myös lähtöpäivältä) (alle 18vuotiaalta max. 7 pv:ltä/ vuosi)

49,60

Asiakasmaksukaton täytyttyä peritään ylläpitomaksuna/ vrk

22,80

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan johdosta annettavasta lyhytaikaisesta hoidosta ei peritä maksua.
Asiakasmaksuasetus § 12

11.2 Pitkäaikainen laitoshoito
Kuukausimaksu

1.1.2022 alkaen

Henkilökohtainen käyttövara on vähintään
Maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu
(Jos puolisoista suurempituloinen joutuu pitkäaikaiseen laitoshoitoon, maksu on 42,5 % puolisoiden yhteen lasketuista nettokuukausituloista)
Suurempituloisen puolison asiakasmaksu

112,00
on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista
enintään kuitenkin palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset

42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista
tuloista.
Laitoshoidon
maksua määrättäessä
vammaisetuudet lasketaan mukaan nettotuloihin.
Asiakasmaksulaki 7 b §, 7 c §, Asiakasmaksuasetus 15 §, 28-31 §, 32 § 2 mom., 33 §

12 VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU
Kertamaksu

1.7.2021 alkaen

Asioimis-, virkistys- ja harrastusmatkoja varten vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa; kaupunkikortin omavastuu/ yhdensuuntainen
matka

2,80

7-16 -vuotiailta

1,40
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13 KEHITYSVAMMAHUOLLON YLLÄPITOMAKSUT
Vammaispalvelulaki (380/1987) 8 §, erityishuoltolaki (519/1977)

13.1 Pitkäaikainen asuminen (jos ei vuokrasopimusta)
Kuukausimaksu

1.7.2021 alkaen

Yhden hengen huone

319,00 e/kk

Kahden hengen huone

207,00 e/kk

Lyhytaikainen asuminen, yli 16-vuotiaat

13.2

(asuminen, ateriat, muu ylläpito)

1.7.2021 alkaen

koko asumispaketti

27,80 e/vrk/hlö

osa asumispaketti

13,90 e/vrk/hlö

13.3 Ylläpitomaksut
Asumisen ylläpidosta sekä asumiseen liittyvien yksikön keskitettyjen hankintojen ja yhteisten tilojen käytöstä peritään
maksuja seuraavasti:
15,10 euroa kuukaudessa silloin, kun asukkaan ylläpitoon sisältyy 1-3 oheiseen listaukseen kirjattua keskitettyä hankintaa
tai yhteisten tilojen käyttöä
46,60 euroa kuukaudessa silloin, kun asukkaan ylläpitoon sisältyy vähintään 4 oheiseen listaukseen kirjattua keskitettyä
hankintaa tai yhteisten tilojen käyttöä
Asiakasmaksun perusteena käytettävät keskitetyt hankinnat ja tilojen käyttö ovat seuraavat:
-

asumisyksikön asukkaille tarjoama internet-yhteys
yhteisten tilojen päivittäinen sanomalehti, aikakauslehdet
siivoustarvikkeet ja -aineet sekä WC-paperit
saunamaksu
vaatehuoltotilojen käyttö
yhteisissä tiloissa olevan pyykinpesukoneen käyttö ja pyykinpesuaineet
yhteisten harrastusvälineiden tai -tilojen käyttö

Edellä mainittujen yhteisten tilojen sekä aineiden ja tarvikkeiden käytöstä sovitaan asiakaskohtaisessa tuki- tai palvelusuunnitelmassa.

13.4 Ateriamaksut
Aterioista, silloin kun ne ovat osa kehitysvammalain, vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, peritään maksuja seuraavasti:
-

aamupala tai välipala tai iltapala 1,00 euroa / ateria
lounas tai päivällinen 4,00 euroa / ateria

13.5 Lomatoiminta
Vuorokausimaksu
Leirimaksu, sis. päivän ateriat

1.7.2021 alkaen
14,80
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14 PALVELUASUMINEN ELI PITKÄAIKAINEN ASUMISPALVELU

Pitkäaikaisesta palveluasumisesta voidaan periä asiakkaan tuloihin perustuva asiakasmaksu, mikäli palvelun arvioidaan
kestävän vähintään kolme kuukautta, tai palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta. (Asiakasmaksulaki 7 b §)
Pitkäaikaisen asumispalvelun kuukausimaksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän ja kohdassa 8.2 esitetyn säännöllisen kotihoidon maksutaulukon mukaisesti. (Asiakasmaksulaki 10 e §). Jos palvelutuntien
määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä voidaan käyttää palvelutuntien keskimääräistä tuntimäärää. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia, vaan asiakkaat maksavat asumiskustannuksensa itse.
Asiakassuunnitelmaan sisältyvistä tukipalveluina järjestettävistä tai asumispalveluun liittyvistä ateria-, vaatehuolto-,
peseytymis-, siivous- ja turva-palveluista, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävistä palveluista sekä muista
vastaavista asumista tukevista palveluista voidaan periä erillinen kohtuullinen maksu. (Asiakasmaksulaki 10 h §)
Kuukausituloina otetaan huomioon kuukausitulona asiakkaan ja hänen puolisonsa jatkuvat tai vuosittain toistuvasti
saadut veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä sekä 10 i §:ssä tarkoitettu laskennallinen metsätulo. (Asiakasmaksulaki 10 f §)
Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo.
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta elatustukea
ja eläkettä saavan hoitotukea. Eläkettä saavan hoitotuen osana maksettavaa veteraanilisää ei 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. (Asiakasmaksulaki 10 f §) Verovapaita sosiaalietuuksia
ovat muun muassa lapsilisä, lapsikorotus, rintamalisä, hautausavustus, vammaistuki, ruokavaliokorvaus, sotilasavustus,
maahanmuuttajan erityistuki, ammattitutkintostipendi, palkkatuki, opintolainahyvitys, asumistukilain ja eläkkeensaajan
asumistuki, asumislisä, vammaisuuden edut, kuntoutusetuudet sekä ylläpitokorvaus, epidemiakorvaustuki, vangin toiminta- tai käyttöraha, toimeentulotuki, toiminta-avustus, koulumatkatuki, poliisikokelaan päiväraha, upseerin viran tai
rajavartijan opintoja suorittavan opiskelijan korvaukset ja etuudet, kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoraha ja
käyttöraha.
Tuloista tehtävät vähennykset
Pitkäaikaisen palveluasumisen alkaessa henkilön asumismenot voidaan huomioida määräajaksi. Omistusasunnon kohdalla enintään kuudeksi kuukaudeksi, asumisoikeusasunnon kohdalla enintään kolmeksi kuukaudeksi ja vuokra-asunnon
kohdalla vuokrauksesta annetun lain (481/199) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta. (Asiakasmaksulaki
10 c §, 10 g §)
Vähennyksenä hyväksytään lisäksi vahvistetut elatusavut, tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset, avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana, kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen on suoritettava rahana sekä edunvalvojan perusmaksu. (Asiakasmaksulaki 10 c §,
10 g §)
Elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen pitkäaikaisen asumispalvelun alkamista.
Jos asiakkaan palveluasuminen keskeytyy sairaalahoidon, kuntoutuksen tai muun laitoshoidon vuoksi, asiakkaalta ei
peritä palveluasumisen asiakasmaksua lähtöpäivältä eikä poissaolopäivien ajalta. Jos palveluasumisen keskeytyy omaehtoisesti esimerkiksi kotiloman vuoksi, asiakas maksaa palveluasumisen asiakasmaksun lähtöpäivältä sekä viideltä ensimmäiseltä poissaolopäivältä, jonka jälkeen asiakasmaksua ei peritä. Asiakas maksaa kuitenkin palveluntuottajalle
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vuokraa kaikilta vuokrasopimuksen voimassaolopäiviltä, myös poissaolon aikana. Sairaalahoidosta, kuntoutuksesta ja
muusta laitoshoidosta asiakas maksaa kyseisestä palvelusta veloitettavan asiakasmaksun. (Asiakasmaksulaki 10 k §)

15 YMPÄRIVUOROKAUTINEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN
15.1 Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen
Lyhytaikainen hoito asumisyksikössä
Ateriamaksua ei peritä erikseen.

22,80 euroa/vrk

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan johdosta myönnettävästä lyhytaikaisesta asumispalvelusta ei peritä maksua.

15.2 Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen
1.1.2022 alkaen

Kuukausimaksu

Kun asumispalvelussa oleva on yksin asuva tai puolisoista
pienituloisempi

Maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Enintään 85 %
nettokuukausituloista.

Kun asumispalvelussa oleva henkilö on puolisoista suurituloisempi

Maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Enintään 42,5
% puolisoiden yhteenlasketuista nettokuukausituloista.

Kun molemmat puolisot ovat pitkäaikaisessa asumispalvelussa tai toinen on pitkäaikaisessa asumispalvelussa ja toinen pitkäaikaisessa laitoshoidossa.

Maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Enintään 85 %
henkilön nettokuukausituloista.

Henkilökohtainen käyttövara vähintään

208,75 €/kk

Asiakasmaksulaki 7 c §
Asukkaat maksavat vuokran joko suoraan palveluntuottajalle tai kunnalle. Asukkaan maksama vuokra huomioidaan
asiakasmaksupäätöksessä.
Huomioon otettavat tulot
Kuukausituloina otetaan huomioon hoitoa saaneen nettokuukausitulot eli tulot ennakkopidätyksen ja ennakonkannon
jälkeen sekä verosta vapaat tulot. Tuloina huomioidaan eläkkeet, elinkorot, elatusavut, sekä muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot samoin kuin pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot.
Koron ja muiden pääomatulojen osalta voi ilmoittaa edellisen vuoden maksetut euromäärät.
Maksua määrättäessä asumispalvelussa asiakkaan tuloina otetaan huomioon kansaneläkelaitoksen maksama asumistuki asumispalveluyksikön vuokraan sekä vammaisetuudet (myös eläkettä saavan hoitotuki). Puolisoiden yhteispäätöksessä ei kuitenkaan huomioida tulona kotiin jäävän puolison asumistukea.
Tulotiedot pyydetään ensisijaisesti asiakkaalta tai hänen asianhoitajaltaan. Tiedot voidaan pyytää myös muilta viranomaisilta, yhteisöiltä tai yksiköiltä. Tulotiedot voidaan tarkasta esimerkiksi Kelan tarjoaman käyttöyhteyden ja Verohallinnon
Tulorekisterin avulla. (Asiakasmaksulaki 14a § ja sosiaalihuollon asiakaslaki 12§ ja 20-22§).
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain (1535/1992) 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Eläkettä saavan hoitotuen osana maksettavaa veteraanilisää ei
oteta tulona huomioon. Tulona ei oteta huomioon myöskään lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua. (Asiakasmaksulaki 10 b §). Verovapaita sosiaalietuuksia ovat muun muassa lapsilisä, lapsikorotus, rinta-
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malisä, hautausavustus, ruokavaliokorvaus, elatustuki, sotilasavustus, maahanmuuttajan erityistuki, ammattitutkintostipendi, palkkatuki, opintolainahyvitys, asumistukilain ja eläkkeensaajan asumistuki, asumislisä, vammaisuuden edut,
kuntoutusetuudet sekä ylläpitokorvaus, epidemiakorvaustuki, vangin toiminta- tai käyttöraha, toimeentulotuki, toiminta-avustus, koulumatkatuki, poliisikokelaan päiväraha, upseerin viran tai rajavartijan opintoja suorittavan opiskelijan
korvaukset ja etuudet, kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoraha ja käyttöraha.
Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo. (Asiakasmaksulaki 10 b §)
Tuloista tehtävät vähennykset
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen alkaessa henkilön asumismenot voidaan huomioida määräajaksi. Omistusasunnon kohdalla enintään kuudeksi kuukaudeksi, asumisoikeusasunnon kohdalla enintään kolmeksi kuukaudeksi ja
vuokra-asunnon kohdalla vuokrauksesta annetun lain (481/199) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta.
(Asiakasmaksulaki 10 c §, 10 g §)
Vähennyksenä hyväksytään lisäksi vahvistetut elatusavut, tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset, avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana, kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen on suoritettava rahana sekä edunvalvojan perusmaksu. (Asiakasmaksulaki 10 c §)
Elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen alkamista. (Asiakasmaksulaki 10 c §)
Lisäksi tuloista vähennetään terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset enintään sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun 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 tarpeelliseksi. (Asiakasmaksulaki 10 d §)
Edunvalvonnasta aiheutuvia kustannuksia otetaan vähennyksenä huomioon seuraavasti; Maistraatin tilintarkastusmaksun vähimmäismäärä (52 €/vuosi), sen lisäksi muita edunvalvonnasta aiheutuvia kustannuksia enintään 440 euroa vuodessa.
Sairaalassa oloaika ja lomalla oloaika
Jos asiakkaan tehostettu palveluasuminen keskeytyy sairaalahoidon, kuntoutuksen tai muun laitoshoidon vuoksi, asiakkaalta ei peritä tehostetun palveluasumisen asiakasmaksua lähtöpäivältä eikä poissaolopäivien ajalta. Jos palveluasumisen keskeytyy omaehtoisesti esimerkiksi kotiloman vuoksi, asiakas maksaa tehostetun palveluasumisen asiakasmaksun
lähtöpäivältä sekä viideltä ensimmäiseltä poissaolopäivältä, jonka jälkeen asiakasmaksua ei peritä. Asiakas maksaa kuitenkin palveluntuottajalle vuokraa kaikilta vuokrasopimuksen voimassaolopäiviltä, myös poissaolon aikana. Sairaalahoidosta, kuntoutuksesta ja muusta laitoshoidosta asiakas maksaa kyseisestä palvelusta veloitettavan asiakasmaksun.
(Asiakasmaksulaki 10 k §)
Asumispalveluasiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta asukkaat ovat julkisen terveydenhuollon piirissä samoin perustein kuin kotona
asuvat henkilöt. Asumispalveluyksikössä asuvalla julkisen terveydenhuollon kulut kerryttävät normaalisti terveydenhuollon maksukattoa.

