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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT JA 
KUNTALASKUTUSHINNAT 1.1.2021 ALKAEN 

 
Tekstissä mainitut pykäläkohdat viittaavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista an-
nettuun lakiin (734/1992) ja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuk-
seen (912/1992) 3§:n 2 ja 3 momentti sekä 33 §, sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 
773/2017.  

1. AVOPALVELUJEN MAKSUT 

1.1 Kotona annettava palvelu (Asetus 3 §) 

1.1.1 Säännöllinen kotihoito 

Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuk-
sen (607/83) 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan pe-
riä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon 
mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. (30.12.1992/1648) 

 
Kotona annettavan palvelun tulorajat ja maksun enimmäismäärä säädetään asetuksel-
la. Muilta osin maksuperusteet voi kunta määritellä.  

 
Jatkuvasta kotihoidosta voidaan periä kohtuullinen kuukausimaksu, joka määräytyy 
palvelun laadun, määrän, saajan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksukykyä 
määriteltäessä otetaan huomioon palvelun saajan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa 
elävän puolison tulot. 

 
Kuukausimaksu määräytyy seuraavan taulukon perusteella bruttotuloista määritelty-
nä prosenttiosuutena. Maksu ei saa ylittää tuotantokustannuksia. 

 

Henkilömäärä 
Tuloraja 

e/kk alle 10 t 11-20 t 21-35 t 36-50 t yli 50 t 

1 588 12 % 20 % 25 % 31 % 35 % 

2 1084 10 % 15 % 17% 21 % 22 % 

3 1701 9 % 11 % 13 % 17 % 18 % 

4 2103 8 % 9 % 11 % 14 % 15 % 

5 2546 7 % 7 % 9 % 12 % 13 % 

6 2924 5 % 7 % 8 % 10 % 11 % 
 

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja maksupro-
senttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin lisähenkilöstä 
 

o Säännöllisessä kotihoidossa olevalta asiakkaalta peritään kuukausimaksutaulukon 
mukainen maksu ja asiakkaan kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. 

o Mikäli asiakkaan avun tarve muuttuu siten, että se vaikuttaa kuukausimaksun suu-
ruuteen, maksun muutos otetaan huomioon siitä päivästä alkaen kun todetaan 
muutoksen olevan pysyvä. 

o Mikäli asiakkaan tulot muuttuvat oleellisesti maksua tarkistetaan. Asiakasmaksut 
tarkistetaan kuitenkin vähintään joka toinen vuosi (samanaikaisesti lakisääteisten 
indeksitarkistusten kanssa). 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830607
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920912#a30.12.1992-1648%23a30.12.1992-1648
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o Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot säännöllisessä kotihoidossa 

(Asetus 27 §): 
- palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai aviolii-

tonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön: 

 veronalaiset ansio- ja pääomatulot 

 verosta vapaat tulot (esim. hoitotuki sisältäen veteraanilisän, ylimääräi-
nen rintamalisä, elatusapu ja -tuki) 

 metsätulo (Asetus 28 a §) 

 jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon 
viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo 

 
o Tulot, joita ei oteta huomioon (Asetus 29 §): 

- lapsilisä 
- lapsen hoitotuki 
- kansaneläkelain mukainen lapsikorotus 
- asumistuki 
- vammaistuki 
- tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut 
- sotilasavustus 
- rintamalisä 
- opintoraha 
- aikuisopintoraha 
- opintotuen asumislisä 
- toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus 
- kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus 
- työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukainen ylläpitokorva-

us 
- opintojen johdosta suoritettava apuraha ja muu vastaava avustus 
- perhehoidon kustannusten korvaus 
- lasten kotihoidon tuki 

 
Kotona annettavan palvelun maksu peritään myös asiakkaasta johtuvan tilapäisen keskeytyksen ajalta. Jos 

palvelu keskeytyy kalenterikuukauden aikana yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä yli viisi päivää 

ylittäviltä keskeytyspäiviltä. Mikäli palvelu on keskeytyksissä koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan.  

Jos asiakas on ympärivuorokautisessa hoidossa, ei maksua peritä.  

1.1.2 Tilapäinen kotisairaanhoito 

o lääkäri tai hammaslääkäri kotikäynti  18,90 € / käynti 
o muun henkilön (hoitaja, sairaanhoitaja) kotikäynti 12,00 € / käynti 
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1.1.3 Kotihoidon arviointijakso 

 
Kotihoidon arviointijakso tarkoittaa, että arviointiviikkojen aikana tehdään yksilöllinen koti-
hoitosuunnitelma. Siinä määritellään tarkasti asiakkaan omat voimavarat, ulkopuolisen avun 
tarve ja apuvälineiden tarve omatoimisen elämisen edesauttamiseksi eli se pitää sisällään se-
kä hoito- että kuntoutussuunnitelman. 
  
Arviointijakso toteutetaan kaikille säännöllistä kotihoitoa hakeville. 
 

Kotihoidon arviointi jakso     9.50 €/ vrk 
 

1.1.3  Tilapäinen kotipalvelu 

o alle 2 tuntia  9,00 € 
o 2- 4 tuntia 16,00 € 
o yli 4 tuntia 32,00 € 

 

1.1.4 Lapsiperheiden kotipalvelu 

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu on maksutonta palvelua.  
 

1.1.5 Kotihoidon maksua ei peritä sotainvalideilta, joiden haittaraja-aste on 
 vähintään 10 %. Korvaus palvelusta peritään Valtiokonttorilta.  
 
 

1.2 Tukipalvelut 

Tukipalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa (734/1992) tai 
- asetuksessa, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun. Kotona annettavan 
palvelun maksut eivät saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

 

1.2.1 Turvapalvelut 

Turvapalvelu ryhmäasunnoissa                   12, 20 € /kk 

Turvapuhelin hälytyskäynti arkisin klo 7 - 22                    10,20 € /käynti 

Turvapuhelin hälytyskäynti lauantai-sunnuntai ja arkipyhä klo 7-22    15,30 €/käynti 

Turvapuhelin hälytyskäynti yöllä klo 22-07                     20,40 €/käynti 

Asiakkaalta laskutetaan enintään 5 käyntiä/kk.  
 

1.2.2 Siivouspalvelu 

Kotihoito ei anna siivouspalvelua. Hoitohenkilöstö avustaa asiakasta muun palve-
luntuottajan hankkimisessa.  
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1.2.3 Pyykkipalvelu 

Kotihoito ei pääsääntöisesti anna pyykkipalvelua. Hoitohenkilöstö avustaa asiakasta 
muun palveluntuottajan hankkimisessa. Tarvittaessa pyykkipalvelu kirjataan hoito- 
ja palvelu- suunnitelmaan. Jos muuta palveluntuottajaa ei ole saatavissa, pyykkipal-
velumaksu                        4,10 € /kone 

 

1.2.4  Päivittäistarvikemaksut ryhmäasunnot ja kunnan järjestämä tehos-

tettu asumispalvelu (poislukien palveluseteli) : 

  

o päivittäistarvikemaksu    35 € /kk 
(päivän lehdet, hoitotarvikkeet, puhdistusaineet) 

o puhtaanapitomaksu    52 € /kk 
(pyykit, siivous) 

 

1.2.5                         Ikäihmisten Päivätoiminta ei kerrytä maksukattoa 

Päivätoimintamaksu (puolipv)   10,00 € / kerta 
(aamupala/päiväkahvi, lounas, toiminta)  kuljetus 3,30 € x 2 

o Päivätoimintamaksu (keskiviikko klo 8-14)  16,10 € / kerta 
(aamupala, lounas, päiväkahvi, toiminta ja pesuapu kuljetus 3,30 € x 2  
sisältyvät hintaan) 

1.2.6 Kuljetuspalvelun asiakasmaksut  

Palvelulinjan käyttö 
o palvelulinjan käyttö on kaikille avointa. Palvelulinjan käytöstä ei tehdä 

päätöstä. Matkan hinta on kunnan sisällä 2 € ja Keminmaa-Kemi välillä 
3 €.  Palvelulinjan käyttö ei kuluta myönnettyjä matkoja. 

 

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset asiointi- ja virkistysmatkat 
o asiakasmaksu on julkisen liikenteen kilometrien määrän mukaan mää-

räytyvä taksa, jonka asiakas maksaa suoraan taksiyrittäjälle (omavas-
tuuosuus). 

 

Vammaispalvelulain mukaiset opiskelumatkat: 
o omavastuu on kuukausilipun hinnasta laskettu yhden matkan hinta. 

(Esim. Kemi-Keminmaa 1 €/suunta).  

Kimppakyyti: 
o kahden tai useamman VPL:n tai SHL:n kuljetuspalveluun oikeutetun 

henkilön matkustaessa yhdessä asiointi- ja virkistysmatkoilla peritään 
jokaiselta matkustajalta omavastuuosuus matkasta, mutta vain yhdel-
tä vähennetään myönnetyistä matkoista yksi matka. 
 
(Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 6 §) 
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1.2.7 Ateriapalvelu 

 
 
 

Ateriamaksut ryhmäkodeissa (Ainola, Loviisa, Tyynelä, Einola) 
(aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala)                                15,30 € 

 
Palvelukodit, tehostettu palveluasuminen ilman palveluseteliä  
(aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala)                                15,30 € 

 

1.2.8 Vanhusten kylvetyspalvelu, yhteisessä saunatilassa 

o henkilö 5,00 € / kerta 
Palvelua ei tuoteta asiakkaan kotona. 

 

1.3 Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (Laki 6 b §)  

Maksu on päivältä enintään kulloinkin omaishoitajalaissa määritellyiltä vapaapäivil-
tä                          11,40 €/vrk 

 

1.4 Palveluseteli 
 Palvelusetelin arvo:  

o kotipalvelussa 

 palvelusetelin arvo määräytyy bruttotulojen perusteella ja voi olla 7,00 
– 29,00 €/h. 

 yrittäjän veloittaman tuntihinnan ja palvelusetelin arvon erotuksen 
asiakas maksaa itse yrittäjälle 

 palvelusetelillä ei saa ostaa siivouspalvelua 
 

o henkilökohtaisessa avussa  

 palvelusetelin arvo klo 6.00 – 18.00  26 € /h 

 palvelusetelin arvo iltaisin klo 18.00 – 23.00 30 € / h 

 palvelusetelin arvo sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 
enintään   40 € / h 
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2. ASUMISPALVELUT 
 

2.1 VANHUSTENPALVELUT 
 

2.1.1 Tilapäinen asumispalvelumaksut (intervallihoito)  

(ei kerrytä maksukattoa)  

o Tilapäishoito 26 €/vrk (sisältäen ympärivuorokautisen hoidon ja ateriat, ei sisäl-

lä lääkkeitä eikä henkilökohtaisia hoitotarvikkeita)   

o Omaishoitajan  vapaan ajalta  11,40 €/vrk 

 
 

2.1.2 Päivä- ja yöhoidon maksut asumispalveluissa Ei kerrytä maksukattoa 

o Palvelumaksu päivähoito / yöhoito                          22,50 € /vrk 
 

2.1.3 Vanhusten ryhmäkotiasuminen ja kunnan järjestämä tehostettu pal-

veluasuminen (muutoin kuin palvelusetelillä tuotettu)  

Palvelu muodostuu hoivasta ja hoidosta ja erikseen hankittavista tukipalveluista. Asiak-
kaan maksettavat maksut koostuvat vuokrasta, kotihoidon maksusta (hoiva ja hoito) ja 
tukipalvelujen maksuista. 

Asiakas maksaa vuokran erikseen vuokrasopimuksen perusteella. 

Hoivan ja hoidon maksu määräytyy kotihoidon maksun periaatteita noudattaen brut-
totuloista kotihoidon kuukausitaulukon pohjalta. Palvelumaksua peritään 35 % tulora-
jan ylittävältä osuudelta. Yhden henkilön tuloraja on 588,00 €/kk.  

 

Tehostetussa palveluasumisessa ja ryhmäasumisessa asiakkaan omaan käyttöön jää 
käyttövaroja 160,00 € /kk, joka kattaa tavanomaiset ja vähäiset lääkemenot, joita Ke-
la ei korvaa, vaatemenot parturi- ja kampaamokulut, jalkahoidot, matkakulut, puhe-
linkulut, harraste sekä muut vastaavat menot. 

 

Tukipalvelumaksut (ateria, siivous, pyykkihuolto, turvapalvelu yms.) asiakkaat maksa-
vat erikseen (ks. edellä). 

 

Jos asukas on välittömästi ennen tehostettuun palveluasuntoon muuttamista elänyt 
yhteistaloudessa avo- tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa 
ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlas-
kettujen kuukausitulojen perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 
c §:ää noudattaen kotiin jäävän puolison toimeentulon turvaamiseksi. Asukkaalta pe-
rittävä maksu voi olla enintään 42,5 % yhteenlasketuista kuukausituloista. 
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2.1.4 Tehostettu palveluasuminen palvelusetelillä.  
 

Tehostetun palveluasumisen palveluseteliä voidaan tarjota asiakkaille, jotka täyttävät palve-
luasumisen saannin kriteerit. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta saada palveluseteliä; kun-
ta voi vaihtoehtoisesti järjestää palvelun (omana toimintana) tai ostopalveluna. Palvelun-
tuottaja laskuttaa asiakkaalta palvelusetelin omavastuun lisäksi vuokran, ateriat ja mahdolli-
set asiakkaan valitsemat lisäpalvelut. Palveluseteli kattaa palvelukodin hoivan ja hoidon kus-
tannukset palvelusetelin arvoon asti. Asiakas maksaa itse ateriat, vuokran, lääkkeet, muut 
mahdolliset kulut ja omavastuuosuuden. Asiakas voi halutessaan ostaa palveluntuottajalta li-
säpalveluita, jotka hän maksaa itse. 
 
 
Täysimääräisen palvelusetelin arvo on 111 €. Asiakkaalle myönnettävän palvelusetelin arvo 
saadaan vähentämällä täysimääräisestä arvosta asiakkaan omavastuu. Omavastuu määräy-
tyy asiakkaan kuukausittaisten bruttotulojen mukaisesti. Tuloina otetaan huomioon mm. 
eläkkeet, korkotulot, osuuspääomien korot, vuokratulot, maatalouden ja metsätulot. 

Asiakkaan palvelusetelin arvo lasketaan seuraavasti: 

Asiakkaan bruttotuloista vähennetään 588 euroa. Maksu on 35 % vähennyksen jälkeisestä 
summasta. Jakamalla tämä summa 30:llä saadaan palvelusetelin asiakkaan omavastuu/vrk. 
Palvelusetelin arvoksi muodostuu 111 euroa- asiakkaan omavastuu.  

Eli jos asiakkaan bruttotulot ovat 1500 euroa, vähennetään tästä 588 euroa= 912 euroa. Täs-
tä 35 % on 319,20. Jakamalla 319,20 euroa 30:llä vuorokaudella saadaan palvelusetelin oma-
vastuuksi 10,64 euroa/vrk Palvelusetelin arvo on siis 111-10,64 eli 100,36. Kunnan mak-
suosuus asiakkaan palvelusetelistä on siten 100,36 euroa/vrk.  

Asiakas maksaa omavastuuosuutensa 10,64 euroa suoraan palveluntuottajalle. Mikäli palve-
luntuottajan hinta on esimerkiksi 110 euroa/vrk maksaa asiakas palveluntuottajalle 9,64 eu-
roa/vrk.  

Ennen palvelusetelipäätöstä palvelukotiin muuttaneen palveluseteli astuu voimaan palve-

lusetelipäätöksestä lukien. Palvelukotiin palvelusetelipäätöksen jälkeen muuttaneille palve-

luseteli myönnetään muuttopäivästä lähtien.   

Asiakkaan on kiinnitettävä palvelusetelipaikkaa valitessaan huomiota palvelun vuorokausi-
hintaan. Asiakkaan palvelusetelin arvoa ei koroteta mikäli hän on valinnut palveluntuottajan 
jonka hinta on korkeampi kuin kunnan hyväksymä palvelusetelin arvo.   
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3. ASIAKASMAKSUT KEHITYSVAMMAPALVELUISSA  

 
Asiakasmaksut kehitysvammapalvelut 

Asiakasmaksulain 4 § ja 2 kohdan mukaisesti kehitysvammaisten erityishuollossa an-
netussa laissa (519/1977) tarkoitettu erityishuolto ja erityishuollon saamiseksi välttä-
mätön kuljetus ovat maksuttomia.  

 

Kehitysvammaisen henkilön ylläpidosta voidaan periä maksu (lukuun ottamatta alle 
16-vuotiaan osittaista ylläpitoa) Ylläpidolla tarkoitetaan tavanomaisia asumis-, ravinto 
ja muita kustannuksia joista henkilölle aiheutuisi kustannuksia joka tapauksessa.  

 

Tehostettu palveluasuminen, ilman palveluseteliä  

Asiakas maksaa itse vuokran, ylläpitomaksun sekä ateriamaksut. Asumiseen liittyvä 
ohjaus, hoiva ja huolenpito järjestetään kehitysvammaisten erityishuoltona joten se 
on asukkaalle maksutonta.   

 
o Ylläpitomaksu                     56 €/ kk  
o Pelkkä pesulapalvelu                      20 euroa/kk 

Ylläpitomaksu sisältää mm. siivousaineet, pyykinhuoltokustannukset 
(mm. liinavaatteiden pesetys pesulassa, pyykkikoneet, pyykinpesuai-
neet). Wc-paperit, yhteisen sanomalehden, yleiseen viihtyvyyteen liit-
tyvät kulut, yhteiset harrastus ja viriketarvikkeet. Ylläpitomaksuun ei si-
sälly omien henkilökohtaisten mattojen pesettämiseen liittyviä kustan-
nuksia. 

o Ateriamaksut                     15,30 € /päivä 
(aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala) 
 
 

Palveluseteli, kehitysvammaisten asumispalvelut 

Asiakas maksaa palveluntuottajalle vuokran, ateriat ja mahdolliset ylläpitomaksut. 
Palvelusetelissä ei ole omavastuuta.  

 
 

Tilapäishoito : 
- vuorokausi  30 € 
- alle vuorokausi 15 € 

(Sisältää ateriapaketin, materiaalikustannukset, asumiseen liittyvät päivä-
kohtaiset kustannukset. ei sisällä lääkkeitä eikä vaippakustannuksia.) 
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Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta, ilman palveluseteliä  

Asiakkailta peritään ainoastaan ateriamaksut. Kuljetukset ovat maksuttomia.  

o Ateriamaksut: 

- lounas  4,60  €/päivä 

- välipala  1 €/päivä 

-  

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta, palvelusetelillä 

Ateriamaksut palvelusetelituottajan hinnaston mukaisesti. Kuljetukset 
ovat maksuttomia. Palvelusetelissä ei ole omavastuuta.  

 

 

Asiakasmaksu kehitysvammaisten palvelusäätiön ryhmälomitus 

(ei peritä alle 16-vuotiaan osittaisesta ylläpidosta)  

 

Asiakasmaksu   15,30 € /vrk  

Omaishoitajan vapaan ajalta  11,40 €/ vrk 

 

4. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT 
       Terveyskeskuksen avohoidon maksut (Asetus 7 §) Kerryttävät maksukattoa. 

 

4.1 Avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu  20,60 € 
o maksu voidaan periä ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä 

käyntikerralta per kalenterivuosi 
o maksua ei peritä alle 18 -vuotiailta 
o maksua ei peritä rintamamiestunnusten omaavilta  

rintamaveteraaneilta 
 

4.1.2 Avosairaanhoito , sairaanhoitajan  vastaanottomaksu  
 

o Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla 11,40€ 

o maksu peritään korkeintaan 5 kertaa kalenterivuoden aikana  

o maksua ei peritä alle 18 -vuotiailta 

o maksua ei peritä psykiatrisen sairaanhoitajan käynneistä 

o maksua ei peritä rintamamiestunnusten omaavilta rintamaveteraaneilta 

o maksua ei peritä peruuttamattomista käynneistä 

o Jos lääkärinkäynti on samana päivänä laskutetaan vain lääkärinkäynti  
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4.2 Lääkärintodistus 
 

o lääkärin ja hammaslääkärin todistus ja lausunto 
a) C-todistus ja T-todistus   50,80 € 
b) B-todistus ja E- lausunto   50,80 € 
c) ajokorttitodistus   61,00 € 

o maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lau-
sunnosta 

o maksua ei peritä veteraaneilta kuntoutukseen tarvittavasta lääkärintodistuksesta 
o maksua ei peritä ns. nuorison terveystodistuksesta 
o laitoshoidon aikana kirjoitettavista lääkärintodistuksista ja – lausunnoista peri-

tään todistusmaksu 
o lääkärintodistuksista ja – lausunnoista perityt maksut eivät kerrytä vuotuista 

maksukattoa 
Vakuutusyhtiöille annettavat kopiot 25 €/kopio 

4.3 Fysioterapia     
o terveyskeskuksessa annettu yksilökohtainen fysioterapia hoitokerralta 11,40 € 
o yksilökohtainen fysioterapia kerryttää maksukattoa 
o ryhmäkuntoutus (ei kerrytä maksukattoa)   5 € /kerta 

5. SAIRAALAN POLIKLINIKKAMAKSU    
o akuuttiklinikka    41,20 € 

 

6. KÄYTTÄMÄTTÄ JA PERUUTTAMATTA JÄTETTY KÄYNTIAIKA  
o käyttämättä ja peruuttamatta jätetty asiakkaan varaama terveyskeskuksen lääkä-

rin ja hammashuollon vastaanottoaika  50,80 € 
o maksua ei peritä alle 15 -vuotiailta eikä silloin, kun varatun  

ajan peruuttamatta jättämiselle on hyväksyttävä syy 
o käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä 

maksu ei kerrytä vuotuista maksukattoa 
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7. SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA HOITO 
Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (Asetus 9 §) 

Suun terveydenhuollossa perittävät asiakasmaksut on julkisissa perustason palveluissa asia-

kasmaksuasetuksen (912/1992) 9 §:n 2 mom 3) kohdan nojalla sidottu Suun terveydenhuol-

lon toimenpideluokitukseen. Proteettisten toimenpiteiden osalta noudatetaan kuitenkin 9 

§:n 2 momentin kohtien 4c) - 4e) mukaista kokonaishinnoittelun periaatetta 

o Alle 18-vuotiaille suun ja hampaiden tutkimus ja hoito maksuton 
o Rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai veteraanitunnuksen ja todistuk-

sen miinanraivaustehtäviin osallistumisesta omaavilta ei peritä maksua hampai-
den tarkistuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä 
työstä 

o odottavien vanhempien tarkastus ja terveydenedistämisen käynti on maksuton  
 

 Perittävät maksut: 
o perusmaksu/suuhygienisti   10,20 €/käynti 
o perusmaksu/hammashoitajalla   10,20 €/käynti 
o perusmaksu/hammaslääkäri   13,10 €/käynti 
o perusmaksu/erikoishammaslääkäri  19,20 €/käynti 
o Terveyskeskuksen järjestämä suun ja leukojen erikoissairaanhoito 

 Peritään asiakasmaksuasetuksen 8 § 1 momentin mukainen 
 poliklinikkamaksu/käynti   41,20 €/käynti 

o Perusmaksun lisäksi voimassa olevan terveydenhuollon 
toimenpideluokituksen tutkimus- ja hoitomaksut 
vaativuuden mukaan   8,40 € - 222,70 € 

 

o Kuvantaminen: 

 hammaskuva        8,40 € 

 leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuva  18,90 € 
 

o Hoitoon liittymätön todistus      50,80 € 

o Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimus 
 ja hoito (A 9a §    41,20 €/käynti 
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8. SARJASSA ANNETTAVA HOITO 
  kerryttää maksukattoa     

o lääkinnällisessä kuntoutuksessa hoitokerralta enintään  11,40 € 
              45 käynniltä / kalenterivuosi 

o maksua ei saa periä alle 18 – vuotiaalle annetusta hoidosta 
o diabeetikon jalkahoito  
 

9. LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO / INTERVALLIHOITO LAITOK-

SESSA 
  Kerryttää maksukattoa 

o hoitopäivältä     48,90 € 
o maksukaton täyttymisen jälkeen   22,50 €/vrk 

 

10. PÄIVÄ- JA YÖHOIDON MAKSU 
 kerryttää maksukattoa     

o terveyskeskuksessa, sosiaalihuollon laitoksessa / 
toimintaympäristössä    22,50 €/ vrk 

o maksua ei saa periä alle 18 -vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenteri-
vuodessa kertynyt yli seitsemän, polikliinisessa päihdehuollossa eikä vammai-
suuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 
§:n 2 momentissa tarkoitetussa suojatyössä 

11. KUNTOUTUSHOIDON MAKSUT  
o vammaiselle henkilölle annettu lääkinnällinen kuntoutus 16,90 € 
o laitoshoitona tai kehitysvammaisten erityishuoltona annettu kuntoutushoito / 

hoitopäivä 
o maksua ei saa periä alle 18 -vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka 

sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt 
yli seitsemän 

12. PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO 
ei kerrytä maksukattoa 

 

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva henkilö (Laki 7 b §): Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 
olevaksi katsotaan laitoshoidon alkamisesta lukien (terveyskeskuksen vuodeosastot, 
sairaalat, vanhain- kodit ja kehitysvammalaitokset) 

o henkilö, jonka hoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta 
o henkilö, jonka hoidon laitokseen otettaessa on arvioitu kestävän enintään kolme 

kuukautta, mutta hoito on jatkunut kolme kuukautta ja hänen toimintakykynsä 
on katsottu heikentyneen siten, että häntä on tämän vuoksi hoidettava edelleen 
laitoksessa 
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Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet (Laki 7 c § 1-3 mom.): 
o kuukausimaksu: 85 % hoidossa olevan nettotuloista kuitenkin siten, että 

hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vä-
hintään kulloisenkin voimassa olevan asetuksen henkilökohtaiseen käyt-
töön tarkoitettu euromäärä, vuonna 2020 se on 110,00 € 

o kuukausimaksu 42,5 %, puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista, jos 
hoidettava henkilö on ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudes-
sa avioliitossa tai avoliiton omaisissa olosuhteissa ja hänen nettotulonsa 
ovat suuremmat kuin puolison nettotulot 

o pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaiden tulojen olennaisena muutoksena 
pidetään 5 prosentin muutosta 

o maksua ei saa periä alle 18 -vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä kalenteri-
vuodessa kertynyt yli seitsemän 

 
 

13. LASTENSUOJELUN MAKSUT 
(Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 20 §) 

o Asiakasmaksulain 7 §:n 1 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena sijais-

huoltona, avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta tai 

laitoshuollosta taikka asumispalveluluista lapsen vanhemmilta perittävä maksu jae-

taan heidän kesken heidän maksukykynsä mukaisesti.  

o Asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 3 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena 

avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, 

laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen tai nuoren tuloista peritään enintään 

1835,20 €/kk. 

14. ASUMISPALVELUT (PÄIHDE JA MT) ostopalvelut 
 

Sosiaalihuoltolain mukainen ympärivuorokautinen asumispalvelu 

o Asiakas maksaa vuokran ja mahdolliset muut asumisen kustannukset itse vuok-

ranantajalle. Lisäksi asiakas maksaa ateriat ja mahdollisen tarvikemaksun suoraan 

palveluntuottajalle.  

o Asiakasmaksu hoivasta ja hoidosta määräytyy kotihoidon maksun periaatteita nou-

dattaen bruttotuloista kotihoidon kuukausitaulukon pohjalta. Asiakasmaksua peri-

tään 35 % tulorajan ylittävältä osuudelta siten, että asiakkaan omaan käyttöön tu-

lee jäädä em. maksujen jälkeen käyttövaroja 210 €/kk/netto. Asiakkaan käyttövara 

kattaa tavanomaiset lääkemenot, vaatemenot, parturi- ja kampaamokulut, jalka-

hoidot, matkakulut, puhelinkulut, harraste- sekä muut vastaavat menot. Harkin-

nanvaraisesti voidaan maksua määriteltäessä ottaa menona huomioon tavallista 

suuremmat lääkekulut. 
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Sosiaalihuoltolain mukainen tuettu asumispalvelu  

o Asiakas maksaa vuokran ja mahdolliset muut asumisen kustannukset itse vuok-

ranantajalle.  

o Asiakasmaksu hoivasta ja hoidosta määräytyy kotihoidon maksun periaatteita nou-

dattaen bruttotuloista kotihoidon kuukausitaulukon pohjalta. Asiakasmaksua peri-

tään 35 % tulorajan ylittävältä osuudelta siten, että asiakkaan omaan käyttöön tu-

lee jäädä em. maksujen jälkeen käyttövaroja 410 €/kk/netto. Asiakkaan käyttövara 

kattaa ruokamenot siltä osin, kun ne eivät kuulu palveluun, puhtaudesta ja henkilö-

kohtaisesta hygieniasta aiheutuvat menot, tavanomaiset lääkemenot, vaatemenot, 

parturi- ja kampaamokulut, jalkahoidot, matkakulut, puhelinkulut, harraste- sekä 

muut vastaavat menot. 

o  Mikäli asiakkaalta peritään ateriat ja mahdollinen hygieniapaketti huomioidaan 

nämä palvelumaksua sekä käyttövaraa määriteltäessä samalla tavalla kuin ympäri-

vuorokautisessa asumispalvelussa.  

 

Intervalli/tilapäinen asuminen (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis-

ta 12 §) 

o Intervallimaksu 48,90 €/pv, sisältää hoidon, asumisen ja ruuan kustannukset.  
o Tilapäinen palveluasuminen/tehostettu palveluasuminen 22,50 €/pv, asiakas 

maksaa itse ruuan ja mahdolliset asumiskulut  

15. HENGITYSHALVAUSPOTILAALLE JÄRJESTETTÄVÄ HOITO 
o hengityshalvauspotilaalle järjestetty kunnallinen hoito ja hoitoon liittyvät kulje-

tukset ovat maksuttomia ja hoito tulee järjestää sairaalassa tai sairaalan kirjois-
ta poistamatta kotihoidossa 

16. MUUALLA KUIN SUOMESSA ASUVALTA PERITTÄVÄ MAKSU 
o sama kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu, jollei Suomea sitovasta kansain-

välisestä sopimuksesta muuta johdu 
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17. TERVEYSPALVELUJEN KUNTALASKUTUSHINNAT 
  

Terveyspalveluiden Kuntalaskutushinnat 2021, €/suorite 

Terveyskeskussairaala (vuodeosasto) 257,3 euroa/vrk 

 

Lääkärin vastaanotto: 

* puhelinaika ja/tai reseptin uusinta 42,0 € 

* vastaanotto 10-15 min 181,9€ 

* vastaanotto 20-30 min 214,2€ 

* vastaanotto 45-60 min 369,1€ 

* Lääkärin palvelukotikäynti 20-30 min 214,2€ 

* Lääkärin konsultaatio 102,9€ 

 

Terveydenhoitajan/sairaanhoitajan vastaanotolla käynti: 

*  puhelinaika 21,5€ 

*  vastaanotto 10 min 37,5€ 

*  vastaanotto 20 min 60,9€ 

Terveydenhoitajan vastaanotolla käynti lastenneuvolassa 85€ 

Terveydenhoitajan/kätilön vastaanotolla käynti äitiysneuvolassa 85€ 

 

Toimintaterapian käyntihinta 88,2 

Puheterapian käyntihinta 98,5 

Fysioterapian käyntihinta 88,2 

Terveyskeskuspsykologin käyntihinta 101,7 

 

Mielenterveysneuvolan vastaanottokäynti: 

* vastaanotto 45 min 86,7 

* vastaanotto 60 min 148,7 

Hammaslääkäri/-hoitaja/suuhygienisti 105,7 

Röntgenin vastaanotto 66,9 
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18.  SOSIAALIPALVELUJEN KUNTALASKUTUS HINNAT 
 

o jälkihuolto    43,00 € / tunti 
o toimistosihteerin työ   30,00 € / tunti 
o lastensuojelun ja aikuissosiaalityön sosiaalityö 60,00 € / tunti  
o perhetyö    39,00 € / tunti 

19.  MAKSUKATTO 
  683,00 € 

20. VIIVÄSTYSKORKO 
o korkolain mukainen 

21. KAIKISSA ASIAKASMAKSUPÄÄTÖKSISSÄ SOVELLETAAN 

Maksun enimmäismäärä (Laki 2 §): 

”Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannus-
ten suuruinen.” 
 

Maksun perimättä jättäminen tai alentaminen (Laki 11 §): 

”Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henki-
lön maksu- kyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alen-
nettava, siltä osin kun maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentu-
lon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.” 

 
Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen 

Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (pitkäaikainen laitoshoi-
to, kotona annettavan palvelun kk-maksu, asumispalvelut) määrätään toistai-
seksi. 
Maksu tarkistetaan kuitenkin silloin, kun 

o palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut 
o kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olo-

suhteet 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. 

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


