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Perusturvatoimi

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT
1.1.2019 ALKAEN
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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT
1.1.2018 ALKAEN
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain
(1301/2014) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/92) sekä
niihin myöhemmin tehtyjen muutosten ja maksuja koskevien muiden säädösten nojalla perusturvalautakunta on vahvistanut Lapuan kaupungissa perittävä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut seuraavasti:
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AVOPALVELUJEN MAKSUT

1.1

Kotona annettava palvelu (3 §)

1.1.1

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksut
Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja kotipalvelusta peritään
palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan
määräytyvä kuukausimaksu. Palvelun määrä sovitaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakkaan kanssa tehtävässä palvelu- ja hoitosuunnitelmassa. Suunnitelma
sisältää sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon palvelut. Suunnitelma tarkistetaan
aina palvelujen tarpeen muuttuessa. Säännöllinen kotihoito voidaan myöntää henkilölle, jonka hoivan, huolenpidon tai sairaanhoidon tarve on jatkuvaa ja vähintään kerran viikossa tapahtuvaa.
Valtioneuvoston sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan asetuksen
perusteella kotona annettavan palvelun kuukausimaksu saa olla enintään asetuksessa määritellyn maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista.
Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon palvelun saajan ja hänen kanssaan
yhteistaloudessa elävän puolison veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta
vapaat tulot. Jos tulot vaihtelevat, otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.
Kotihoidon asiakkaiden kuukausimaksut määräytyvät maksutaulukon pohjalta seuraavasti (prosenttiosuus huomioonotettavista tuloista):

Perheenjäsenten
lukumäärä

Maksuttomuuden
yläraja
€ / kk

Tuettu 1

Tuettu 2

Tuettu 3

1–5
(4,99)
h/kk
%

5 - 10
(9,99) h/kk

Enimmäismäärä asetuksen mukaan

Valvottu

Tehostettu

15 – 30
(29,99)
h/kk
%

30→ h/kk

%

10 – 15
(14,99)
h/kk
%

%

%

1

576

17

23

28

31

35

35

2

1063

13

16

18

20

22

22

3

1667

10

12

14

16

18

18

4

2062

9

11

13

14

15

15

5

2496

8

9

11

12

13

13

6

2866

7

8

9

10

11

11
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Kun henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Säännöllisen hoidon maksuperusteena käytetään annetun palvelun tuntimäärää/
kuukausi. Tällöin pienin maksuperuste on säännöllisesti viikoittain tapahtuvat käynnit,
joiden yhteenlaskettu kesto on vähintään 1 h.
Mikäli henkilö saa vain kansaneläkkeen sekä alimman hoitotuen, maksua ei peritä
lukuun ottamatta ateriapalvelua ja turvapuhelinmaksua.
1.1.2

Tilapäisen kotihoidon käyntimaksut
Tilapäiset tai harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvat satunnaiset kotikäynnit
-

1.1.3

lääkärin tai hammaslääkärin suorittama
kotikäynti
muun kotihoidon työntekijän suorittama kotikäynti

18,90 €
12,00 €

Tehostetun kotihoidon maksut
Tehostettua kotihoitoa annetaan lääketieteellisesti ja sairaanhoidollisesti vaativille
asiakkaille vaihtoehtona sairaalan vuodeosastohoidolle. Tehostetun kotihoidon piiriin
asiakkaat tulevat lääkärin lähetteellä.
Tehostetusta kotihoidosta peritään asiakasmaksut seuraavasti:
-

lääkärin suorittamasta kotikäynnistä
muun henkilön suorittamasta kotikäynnistä

18,90 €
12,00 €

Tehostetusta kotihoidosta peritään kuitenkin enintään 36,00 €/vrk.
Säännöllisen kotihoidon asiakkaalta ei peritä erikseen tehostetun kotihoidon käyntimaksua.
Tehostetun kotihoidon maksut eivät kerrytä maksukattoa.
Tehostetun kotihoidon maksut sisältävät suunnitellulla hoitojaksolla:
•
lihaksen sisäisesti annettavan lääkityksen
•
suonensisäisen lääkityksen ja infuusionesteet
•
kipupumpun lääkkeet
Asiakkaan maksettavaksi jäävät ne lääkkeet, joiden antamiseen ei vaadita terveydenhuollon laillistettua ammattihenkilöä.
1.1.4

Kotihoidon arviointijakso
Kotihoidossa uusi asiakkuus alkaa pääsääntöisesti arviointijaksolla, jonka aikana arvioidaan ja tarkennetaan asiakkaan palvelutarve. Asiakas ohjataan arviointijaksolle,
mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Arviointijakso on korkeintaan neljän (4) viikon mittainen ja sen aikana käynneistä peritään vuorokausiperusteinen maksu 20,00 €/vrk
(enintään 4 viikkoa). Mikäli asiakkuus jatkuu säännöllisenä palveluna arviointijakson
jälkeen, määräytyy asiakkaalle tuloihin perusturva kuukausimaksu.

1.2

Tukipalvelut
Sosiaalihuoltolain 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista tukipalveluista peritään
seuraavat maksut
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1.2.1

Turvapuhelin
Turvapuhelinmaksu
Ovihälytin
Lisäranneke
Palovaroitin
GPS-paikantava turvapuhelin
Hellavahti

27,00 €/kk
ei erillistä veloitusta
ei erillistä veloitusta
ei erillistä veloitusta
32,60 €/kk
19,40 €/kk

Turvapuhelin hälytyskäynti

12 €

Turvapuhelimen ja lisälaitteiden asennuksesta ja käyttöönotosta aiheutuvat kulut peritään asiakkaalta.
1.2.2

Turvapalvelut
Säännöllinen suunniteltu yöturvapalvelu,
käynti kerran tai useammin viikossa
käynti 1 krt/yö
käynti 2 krt/yö
Tilapäinen suunniteltu yöturvapalvelu

1.2.3

40,00 €/kk
80,00 €/kk
13,00 €/käynti

Siivouspalvelut
Tukipalveluna järjestettävästä siivouspalvelusta peritään 20 €/h.

1.2.4

Ateriapalvelu
8,00 €
5,00 €

Kotiin kuljetettava ateria Hopearinteestä
Kotiin kuljetettava kylmäateria Hopearinteestä
1.2.5

Saunapalvelu
8,00 €/kerta

Saunapalvelu
1.2.6

Vaatehuolto
6,00 €

Pyykinkuljetus
1.2.7

Asiointi ja saattajapalvelu

15,00 €/kerta

Asiointipalvelu on asiakkaan puolesta tehtävää asiointia
ja saattajapalvelu asiakkaan kanssa tehtävää asiointia
Mikäli henkilö saa vain kansaneläkkeen
sekä alimman hoitotuen, maksua ei peritä.

1.3

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut (asiakasmaksulaki 6b §)
Palveluista, joita kaupunki järjestää hoidettavalle omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja
jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, peritään 11,40 € päivältä.

1.4

Kuljetuspalvelut

5
1.4.1

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelusta peritään omavastuu julkisen kulkuneuvon taksan mukaan.

1.4.2

Kuljetuspalvelu
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on järjestetty palveluliikenteellä. Asiakas
maksaa palvelun tuottajalle yhdensuuntaisesta matkasta seuraavasti:
I vyöhyke 2,00 € (alle 12 km)
II vyöhyke 3,00 € (12 – 20 km)
III vyöhyke 4,00 € (yli 20 km)
Palveluliikenteestä ei peritä maksua:
ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa olevilta
saattajalta
Taksikuljetuksena myönnetyssä sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuksessa omavastuu on 6,10 €.

1.5

Lapsiperheiden kotipalvelu
Lapsiperheillä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole muutoin mahdollista (SosiaalihuoltoL 19 §). Kotipalvelu lapsiperheissä ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta.
Palvelu on tarkoitettu lapsiperheille, jotka kokevat voimavaransa riittämättömiksi ja
tarvitsevat lyhytaikaista tukea arkeensa. Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhetai elämäntilanteen perusteella. Kotipalveluun ei kuulu kuljetuspalvelut, suursiivoukset
tai äkillisesti sairastuneen lapsen hoito.
Lapsiperheiden kotipalvelu on luottamuksellista, kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista
kotiinpäin tehtävää, tukea antavaa työtä. Kotipalvelu ovat pääsääntöisesti lyhytaikaista (1-10 käyntikertaa) maksullista palvelua.
Tilapäisestä lapsiperheiden kotipalvelusta perhetyöstä peritään seuraavat maksut:
alle 2 tuntia
2 – 5 tuntia
yli 5 tuntia ja enintään 8 tuntia

17,00 €
23,00 €
30,00 €

Jos palvelun tarve jatkuu yli kolme (3) kuukautta, maksuihin sovelletaan alla olevaa
maksutaulukkoa:
Perheen
jäsenten
lukumäärä

Maksuttomuuden
yläraja
€/kk

1
2
3
4
5
6

576
1 063
1 667
2 062
2 496
2 866

Maksuprosentit/Palvelutuntien määrä kuukaudessa
1-5 (4,99)
h/kk

5-10 (9,99)
h/kk

10-15 (14,99)
h/kk

16-30 (29,99)
h/kk

30 ->
h/kk

6%
6%
5%
5%
4%
4%

8%
8%
7%
7%
6%
6%

20 %
15 %
12 %
9%
8%
7%

30 %
20 %
18 %
15 %
12 %
9%

35 %
22 %
18 %
15 %
13 %
11 %
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Perheen taloudellisen tilanteen perusteella voidaan kotipalvelumaksua kohtuullistaa
sosiaaliohjaajan/sosiaalityöntekijän tekemän arvioinnin pohjalta.
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PALVELUASUMINEN MAKSUT

2.1

Vanhustyö ja vammaispalvelut (pl. kehitysvammahuolto)

2.1.1

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen
Lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuna peritään 30 €/vrk, joka
sisältää asiakkaan tarvitseman kuntoutumista edistävän hoidon, vuokran, kaikki yksikössä tarjoiltavat ateriat ja tarvittaessa vaatehuollon. Tarvitsemistaan muista tukipalveluista asiakas maksaa tukipalveluhinnaston mukaiset asiakasmaksut.
Kun järjestetään omaishoidettavalle hoitajan lakisääteisiä vapaapäiviä korvaavaa lyhytaikaista tehostettua palveluasumista, asiakasmaksu on 11,40 €/vrk. Maksu sisältää asiakkaan tarvitseman kuntoutumista edistävän hoidon, vuokran, kaikki yksikössä
tarjoiltavat ateriat ja tarvittaessa vaatehuollon. Tarvitsemistaan muista tukipalveluista
asiakas maksaa tukipalveluhinnaston mukaiset asiakasmaksut.

2.1.2

Tehostettu palveluasuminen ja muu palveluasuminen
Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä
syystä tarvitsevat apua ja tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Asumispalveluilla tarkoitetaan yleensä kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista tukevat palvelut
liittyvät kiinteästi yhteen. Asumista tukevat palvelut voivat olla hoito- ja hoivapalveluja,
tukipalveluja kuten ateria-, vaatehuolto, hygienia- ja siivouspalveluja tai näiden yhdistelmiä. Asumispalveluissa palvelumaksuun eivät sisälly lääkärin vastaanottokäynnit
vaan näistä asiakas maksaa normaalin käyntimaksun. Palvelut voidaan ryhmitellä
asiakkaiden toimintakyvyn, hoidon sitovuuden ja vaativuuden sekä annettavan palvelun määrän ja laadun perusteella palvelukokonaisuuksiin.
Asumisesta asukas maksaa yleensä vuokran ja palveluista asiakasmaksun. Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun. Kunnan tulee kuitenkin ottaa huomioon maksuja koskevat yleissäännökset:
-

-

Asiakasmaksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
Kun kunta järjestää palvelut ostamalla ne yksityiseltä palveluntuottajalta, asiakkaalta peritään samat maksut ja korvaukset kuin kunnan itsensä tuottamista vastaavista palveluista
Asiakasmaksu voidaan määrätä asiakkaan maksukyvyn mukaan. (Asiakasmaksulaki 1, 2 ja 12 §).

Asumispalveluissa maksut muodostuvat seuraavasti:
2.1.2.1

Vuokra
Asiakas maksaa vuokran vuokrasopimuksen mukaan.

2.1.2.2

Palvelumaksu
Palvelumaksu määrätään palvelujen laadun ja määrän sekä asiakkaan maksukyvyn
mukaan.
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Palvelumaksu hoidosta ja huolenpidosta määräytyy asiakkaan nettotulojen mukaan
seuraavasti:
Asiakkaan
nettotulot €/kk

Palvelumaksu tehostetussa palveluasumisessa tai vastaavassa
yksikössä

Palvelumaksu muussa palveluasumisessa

alle 600 €

100 €

90 €

600 – 700 €

22 % nettotuloista (132 – 154 €)

20 % nettotuloista (120 – 140 €)

701 – 800 €

27 % nettotuloista (189 – 216 €)

25 % nettotuloista (175 – 224 €)

801 – 900 €

32 % nettotuloista (256 – 288 €)

30 % nettotuloista (240 – 270 €)

yli 900 €

37 % nettotuloista (333 € - )

35 % nettotuloista (315 € - )

Tulona huomioidaan asiakkaan säännölliset nettotulot:
• eläkkeet
• hoitotuki (sisältää mahd. veteraanilisän)
• 16-vuotta täyttäneen vammaistuki
• ylimääräinen rintamalisä
• muu jatkuva henkilökohtainen tulo
• pääomatulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulo (kulut vähennettyinä), mikäli
nettotulo ylittää 10 €/kk
Tulona ei huomioida laskennallisia tuloja (metsätuloa) eikä kertaluonteisia myyntituloja (esim. osake-, kiinteistö- tai metsän myynti).
Jos henkilö on välittömästi ennen palveluasuntoon muuttamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, palveluasumisen maksua voidaan tarkistaa kotiin jäävän puolison toimeentulon turvaamiseksi. Tällöin laskelmassa
huomioidaan puolisoiden yhteenlasketut nettotulot ja palvelumaksun perusteena oleva em. taulukon mukainen prosentti jaetaan kahdella. Prosentti määräytyy sen mukaan, mikä tulisi palveluasumisessa olevan puolison tulojen perusteella. Palvelumaksun tarkistaminen tältä osin tehdään erillisen hakemuksen pohjalta.
2.1.3

Tuettu asuminen
-

2.1.4

vuokra erillisen vuokrasopimuksen mukaan
palvelumaksu määräytyy kotipalvelun säännöllisen kuukausimaksun perusteiden
mukaan
tukipalveluista asiakas maksaa tukipalveluhinnaston mukaiset asiakasmaksut

Asumispalveluyksiköissä perittävät ateriamaksut
-

kaikki päivän ateriat
lounas ja päiväkahvi
lounas tai päivällinen
sekä aamupala ja iltapala

280 €/kk
150 €/kk
170 €/kk

9,33 €/pv
5,00 €/pv
5,67 €/pv

8
2.1.5

Siivous ja pyykkipalvelu
Siivouspalvelusta peritään pitkäaikaisessa palveluasumisessa 17,00 €/kk.
Pyykkipalvelusta peritään pitkäaikaisessa palveluasumisessa 12,00 €/kk.

2.1.6

Tilapäinen poissaolo
Pitkäaikaisessa palveluasumisessa tai tukiasumisessa asiakkaan omavastuu tilapäisen poissaolon (esim. sairaala, kotiloma) osalta on 5 vrk kuukaudessa, jonka yli menevältä ajalta palvelumaksua, ateriapalvelumaksua, siivouspalvelumaksua sekä
pyykkipalvelumaksua ei peritä.

2.1.7

Käyttövara
Palveluasumisessa asiakkaalle turvataan kohtuullinen käyttövara 220 €/kk. Erillisestä
hakemuksesta palvelumaksua alennetaan tarvittaessa niin, että omaan käyttöön jää
vähintään 220 €/kk. Käyttövaraa laskettaessa huomioidaan tuloina veronalaiset ansio- ja pääomatulot (pääomatulot, jos nettotulo yli 10 €/kk), verosta vapaat tulot sekä
hoitotuki ja asumistuki. Menoina käyttövaraa laskettaessa huomioidaan vuokra, palvelumaksu (sis. mahdollisen siivouksen ja pyykkipalvelun), ateriamaksu, edunvalvontapalkkio sekä terveydenhoitomenoja 50 €, jos hakijalla on osoittaa, että säännöllisiä
terveydenhoitomenoja tulee vähintään 50 €/kk (tarkastelujaksona on 6 kk).

2.2

Mielenterveyspalvelut

2.2.1

Asumispalvelut
Asumispalveluissa vuokra maksetaan vuokrasopimuksen mukaan.
Mielenterveysasiakkaat maksavat palveluasumisessa palvelumaksun maksukyvyn
mukaan seuraavasti:
Asiakkaan
nettotulot €/kk

Palvelumaksu tehostetussa palveluasumisessa tai vastaavassa
yksikössä

Palvelumaksu muussa palveluasumisessa

alle 600 €

100 €

90 €

600 – 700 €

22 % nettotuloista (132 – 154 €)

20 % nettotuloista (120 – 140 €)

701 – 800 €

27 % nettotuloista (189 – 216 €)

25 % nettotuloista (175 – 224 €)

801 – 900 €

32 % nettotuloista (256 – 288 €)

30 % nettotuloista (240 – 270 €)

yli 900 €

37 % nettotuloista (333 € - )

35 % nettotuloista (315 € - )

Tuetussa asumisessa palvelumaksuna peritään edellä olevan palveluasumisen maksutaulukon mukainen maksu alennettuna 20 %.
Tulona huomioidaan asiakkaan säännölliset nettotulot:
• eläkkeet
• hoitotuki (sisältää mahd. veteraanilisän)
• 16-vuotta täyttäneen vammaistuki
• ylimääräinen rintamalisä
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•
•

muu jatkuva henkilökohtainen tulo
pääomatulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulo (kulut vähennettyinä), mikäli
nettotulo ylittää 10 €/kk

Tulona ei huomioida laskennallisia tuloja (metsätuloa) eikä kertaluonteisia myyntituloja (esim. osake-, kiinteistö- tai metsän myynti).
Jos henkilö on välittömästi ennen palveluasuntoon muuttamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, palveluasumisen maksua voidaan tarkistaa kotiin jäävän puolison toimeentulon turvaamiseksi. Tällöin laskelmassa
huomioidaan puolisoiden yhteenlasketut nettotulot ja palvelumaksun perusteena oleva em. taulukon mukainen prosentti jaetaan kahdella. Prosentti määräytyy sen mukaan, mikä tulisi palveluasumisessa olevan puolison tulojen perusteella. Palvelumaksun tarkistaminen tältä osin tehdään erillisen hakemuksen pohjalta.
2.2.2

Käyttövara
Erillisestä hakemuksesta palveluasumisessa palvelumaksua alennetaan tarvittaessa
niin, että omaan käyttöön jää vähintään 220 € kuukaudessa.
Erillisestä hakemuksesta tuetussa asumisessa palvelumaksua alennetaan tarvittaessa niin, että omaan käyttöön jää vähintään 270 € kuukaudessa.
Käyttövaraa laskettaessa huomioidaan tuloina veronalaiset ansio- ja pääomatulot
(pääomatulot, jos nettotulo yli 10 €/kk), verosta vapaat tulot sekä hoitotuki ja asumistuki. Menoina käyttövaraa laskettaessa huomioidaan vuokra, palvelumaksu (sis.
mahdollisen siivouksen ja pyykkipalvelun), ateriamaksu, edunvalvontapalkkio sekä
terveydenhoitomenoja 50 €, jos hakijalla on osoittaa, että säännöllisiä terveydenhoitomenoja tulee vähintään 50 €/kk (tarkastelujaksona on 6 kk).

2.2.3

Ateriamaksut
-

2.2.4

kaikki päivän ateriat
lounas ja päiväkahvi
lounas tai päivällinen
sekä aamupala ja iltapala

280 €/kk
150 €/kk
170 €/kk

9,33 €/pv
5,00 €/pv
5,67 €/pv

Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta
Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnassa peritään
- ateriamaksu
3,50 €/pv
- päiväkahvi
1,50 €/pv

3

KEHITYSVAMMAHUOLTO
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n 1 momentin 2
kohdan mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettu erityishuolto ja kuljetus ovat maksuttomia. Kehitysvammaisten ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa
sekä oppivelvollisen nuoren osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana
hän täyttää 16 vuotta.

3.1

Asumispalvelut

3.1.1

Vuokra
Vuokra peritään vuokrasopimuksen mukaan.
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3.1.2

Ylläpitomaksu
Asumispalveluissa ylläpitomaksuna peritään 65,00 €/kk, ylläpitomaksuun sisältyvät
mm. siivous- ja pyykinpesuaineet ja –tarvikkeet ja vaatehuoltotilojen käyttö.

3.1.3

Ateriamaksut
-

3.1.4

kaikki päivän ateriat
lounas ja päiväkahvi
lounas tai päivällinen
sekä aamupala ja iltapala

280 €/kk
150 €/kk
170 €/kk

9,33 €/pv
5,00 €/pv
5,67 €/pv

Käyttövara
Erillisestä hakemuksesta asumispalveluissa asiakasmaksuja alennetaan tarvittaessa
niin, että omaan käyttöön jää vähintään 220 € kuukaudessa. Käyttövaraa laskettaessa huomioidaan tuloina veronalaiset ansio- ja pääomatulot (pääomatulot, jos nettotulo
yli 10 €/kk), verosta vapaat tulot sekä hoitotuki ja asumistuki. Menoina käyttövaraa
laskettaessa huomioidaan vuokra, palvelumaksu (sis. mahdollisen siivouksen ja
pyykkipalvelun), ateriamaksu, edunvalvontapalkkio sekä terveydenhoitomenoja 50 €,
jos hakijalla on osoittaa, että säännöllisiä terveydenhoitomenoja tulee vähintään 50
€/kk (tarkastelujaksona on 6 kk).

3.1.5

Tilapäinen palveluasuminen
Tilapäisestä palveluasumisesta peritään 18,00 €/vrk ja alle 4 h kestävästä 8,00 €/vrk.

3.2

Työtoiminta ja päivätoiminta
Jukantuvan työtoiminnassa sekä päivätoiminnassa peritään ateriakustannuksena
5,00 € päivässä, sisältää lounaan ja päiväkahvin.

3.3

Kuntoutushoito
Erityishuolto-ohjelmaan sisältyvä kuntouttava päivähoito on maksutonta edellyttäen,
että sitä annetaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 6.30 – 18.00 välisenä aikana pääsääntöisesti enintään viisi tuntia päivässä.

3.4

Perhehoito
Jatkuvasta perhehoidosta peritään pitkäaikaisen laitoshoidon maksu.
Tilapäisessä perhehoidossa peritään
alle 16-vuotiaalta 7,00 €/vrk ja 4,50 €/alle 12 h
muilta 22,00 €/vrk ja 6,50 €/alle 12 h

4

LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO

4.1

Lastensuojelun maksut
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen mukaan
lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona
lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi peritään, milloin se on asianomaisten toimeentulon
edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua, lapsen vanhemmilta maksu, joka saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain
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1-3 §:n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. Kummallekin vanhemmalle
tehdään oma päätös.
Kaupunki voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä
ajalta, jolloin lapsi saa asiakasmaksulain 7 §:ssä tarkoitettuja perhehoitoa tai laitoshuoltoa taikka asumispalveluja sekä käyttää ne perhehoidosta, laitoshuollosta tai
asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi.
Asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti peritään saman lain 14 §:n 1
momentissa mainitut lapsen tulot (lapsen eläkkeet, tulot ja korvaukset) kunnalle siltä
ajalta, jonka laitoshoito, perhehoito tai asumispalvelut kestävät. Perittävä maksu voi
olla enintään 1 835,20 euroa kuukaudessa, eikä se saa ylittää palvelun tuottamisesta
aiheutuvia kustannuksia.
4.2

Perhehoidon maksut
Sosiaalihuoltolain 25 §:ssä tarkoitetusta perhehoidosta, lukuun ottamatta lastensuojelulain (683/83) perusteella järjestettyä perhehoitoa, peritään asiakasmaksulain
7 c §:ssä säädetty maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu (pitkäaikainen laitoshoito).

5

LAITOSHOIDON MAKSUT

5.1

Lyhytaikainen laitoshoito (12 §)
Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään
hoidosta ja ylläpidosta hoitopäivältä

48,90 €

Maksuja ei peritä terveyskeskuksessa alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on
kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään hoitopäivältä 22,50 €.
5.2

Päivä- ja yöhoito (13 §)
Kun hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskeskuksessa
taikka sosiaalihuollon toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito)
tai yöllä (yöhoito), häneltä perittävä maksu päivä- tai yöhoidosta on 22,50 €/vrk.
Maksuja ei peritä terveyskeskuksessa alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on
kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa.

5.3

Pitkäaikainen laitoshoito (15 §)
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä
maksu.
Maksu on 85 % hoidossa olevan asiakasmaksulaissa tarkoitetusta nettokuukausitulosta. Nettotuloissa otetaan huomioon myös vammaisetuudet. Veteraanilisä otetaan
huomioon pitkäaikaisen laitoshoidon maksun perusteena. Hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön tulee jäädä kuukausittain vähintään 107 euroa.
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Jos puolisoista suurempituloinen on laitoshoidossa, maksu on 42,5 % puolisoiden
yhteenlasketuista nettotuloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee jäädä vähintään 108 € kuukaudessa. Jos molemmat puolisot ovat pitkäaikaisessa
laitoshoidossa, maksu on 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista.
Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa
kertynyt yli seitsemän.

6

MUUT MAKSUT

6.1

Terveyskeskuksen avohoidon maksut

6.1.1

Lääkäripalvelut
Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista (lääkärin vastaanotolla tai
lääkärin kotikäynti) peritään 18 vuotta täyttäneiltä käyntimaksu 20,60 €, maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden
aikana.
Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa.

6.1.2

Päivystys, kiirevastaanotto viikonloppuisin
Terveyskeskuksen päivystyksessä avosairaanhoidon lääkäripalveluista peritään arkisin klo 20.00 - 8.00 välisenä aikana sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 18
vuotta täyttäneiltä 28,30 € jokaiselta käynniltä, päivystyskäynnistä perittyä maksua ei
huomioida laskettaessa kalenterivuoden kolmea ensimmäistä käyntiä.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri perii yöpäivystyskäynneistä Seinäjoen keskussairaalassa yöpäivystysmaksun, joka on poliklinikkamaksun suuruinen.
Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa.

6.1.3

Vapautus maksusta
Maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta.
Maksua ei myöskään peritä henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta. Maksusta on vapautettu myös sotaveteraanit, joilla ei ole varsinaista rintamatunnusta, mutta ovat olleet sota-aikana kutsuttuina maanpuolustustehtäviin (Lapuan Sotaveteraanit ry:n toimittaman listan perusteella).

6.1.4

Ostetusta palvelusta perittävä asiakasmaksu
Kaupungin järjestäessä palveluja ostamalla palvelun kunnalliselta, yksityiseltä tai
muulta palvelun tuottajalta ostopalveluna, palvelun käyttäjältä on perittävä samat
maksut ja korvaukset kuin kaupungin itse järjestämistä vastaavista palveluista. Ostopalveluna hankituista erikoissairaanhoidon palveluista peritään poliklinikkamaksu tai
päiväkirurgiamaksu.
Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa silloin kun vastaava kunnallinen palvelu
kuuluu maksukaton piiriin.
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6.1.5

Fysioterapia (7 §)
Terveyskeskuksessa annettu yksilökohtainen fysioterapia 11,40 €/hoitokerta
Terveyskeskuksen fysioterapeutin akuutti selkävastaanotto 11,40 €/kerta.
Fysioterapian järjestämä ryhmäterapia:
neurologiset ryhmät,10 kertaa
24,00 €
kevennetty kuntosali TULE-potilaille.
5 kertaa, jonka jälkeen oikeus osallistua
vielä maksutta 5 kertaa
15,00 €
Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa.

6.1.6

Hoitajan vastaanottokäynti
Hoitajan vastaanoton käyntimaksu

10,00 €/käynti

Hoitajan käyntimaksu peritään sairaanhoidollisesta käynnistä:
- sairaanhoitajan / terveydenhoitajan vastaanotto (mm. haavanhoito, ompeleiden
poisto, korvahuuhtelu, injektiot)
- asiantuntijahoitajan vastaanotto (mm. astmahoitaja, reumahoitaja, sydän- ja verenpainehoitaja)
- päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto
- jalkahoitajan vastaanotto
- tukisukkien mittauskäynti
Hoitajan vastaanottokäynnin maksua ei peritä mm. seuraavista: diabeteshoitajan vastaanotto, rokotusohjelman mukaiset rokotukset, tartuntalain mukainen hoito, terveysneuvonta, terveystarkastukset (työttömät), ehkäisyyn liittyvät käynnit, depressiohoitajan vastaanotto ja päihteiden korvaushoito.
Maksua ei peritä, jos potilas käy saman vastaanottokäynnin aikana sekä hoitajalla että lääkärillä. Maksu kerryttää maksukattoa.
Hoitajan vastaanottokäynnin maksu peritään enintään 45 kertaa kalenterivuodessa.
Haavahoidoissa maksu peritään enintään 10 kerralta kalenterivuodessa.
Alle 18-vuotiaiden käynnistä ei peritä käyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta. Maksusta on vapautettu
myös sotaveteraanit, joilla ei ole varsinaista rintamatunnusta, mutta ovat olleet sotaaikana kutsuttuina maanpuolustustehtäviin (Lapuan Sotaveteraanit ry:n toimittaman
listan perusteella).
6.2

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (9 §)
Perusmaksu:
kun hoidon antaa suuhygienisti
kun hoidon antaa hammaslääkäri
kun hoidon antaa erikoishammaslääkäri

10,20 €/käynti
13,10 €/käynti
19,20 €/käynti
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Toimenpidemaksut asetuksen 9 §:n mukaisten
enimmäismäärien mukaan
1. Kuvantamistutkimukset
- hammaskuvalta
- leukojen ja koko hampaiston
panoraamaröntgenkuvauksesta
2. Ehkäisevä hoito
- toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun
terveyden edistämisen toimenpiteistä
käyntikerralta

8,40 – 225,50 €
8,40 €
18,90 €

8,40 €

3. Tutkimukset, hammastarkastukset ja
sairauksien hoito
- toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan
lukuun ottamatta kohdan 4 proteettisia toimenpiteitä,
kultakin toimenpiteeltä:
vaativuusluokka
maksu/euroa
0-2
8,40 €
3-4
18,90 €
5-7
37,50 €
8-10
54,90 €
1177,00 €
4. Proteettiset toimenpiteet
a) proteesin huolto:
pohjauksella
korjaus
b) akryyliosa- ja kokoproteesi
c) kruunut ja sillat hampaalta
d) rankaproteesi

54,90 €
37,50 €
183,50 €
183,50 €
222,70 €

Oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä aiheutuvat hammastekniset
kulut peritään todellisten kustannusten mukaisina.
Erikoismateriaaleista peritään todellisia kustannuksia vastaava maksu.
Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen,
häneltä peritään uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen
korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut todellisten kustannusten mukaisina.
Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta.
Siltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä maksua
hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. Edellä oleva koskee myös sotaveteraaneja, joilla ei ole varsinaista rintamatunnusta, mutta ovat olleet sota-aikana kutsuttuina maanpuolustustehtäviin (Lapuan Sotaveteraanit ry:n toimittaman listan perusteella).
Suun ja hampaiden tarkastuksesta ja ehkäisevästä hoidosta ei peritä maksua potilailta, jotka ovat saaneet sädehoitoa pään ja kaulan alueelle, muusta hoidosta heiltä peritään enintään 34,70 €/käynti.
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Asumispalveluyksiköissä (sekä kaupungin omat että Lapualla sijaitsevat yksityiset
yksiköt) suuhygienistin antama ehkäisevä hoito on yksikköjen asukkaille maksutonta.

6.3

Sarjassa annettava hoito (11 §)
Sarjassa annettava hoito

11,40 €/hoitokerta

Maksu saadaan kuitenkin periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa.
Ei peritä alle 18-vuotiailta eikä terveyskeskuksessa annettavasta hyposensibilaatio-,
puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta.
Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa.
6.4

Lääkärintodistus
Kansanterveystyössä hoitoon liittyvä todistus tai lausunto sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuva terveystodistus (nuorison terveystodistus) ovat maksuttomia. Hoitoon liittyväksi todistukseksi katsotaan
lausunto, jonka potilas tarvitsee jatkohoitopaikan järjestämiseksi/saamiseksi tai osoittaakseen työnantajalle/oppilaitokselle tms. sairausloman tarpeen.
Hoitoon liittymättömät lääkärin tai hammaslääkärin todistukset ja lausunnot 50,80 €.
Hoitoon liittyväksi ei katsota mm. eläkkeen tai eläkkeeseen liittyvien tukien saamiseksi tarkoitettua lausuntoa.
Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta
lääkärintodistuksesta peritään 61,00 €.

6.5

Muut maksulliset todistukset
Muusta kuin hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta perittävät maksut
- tartuntatautilain 20 § mukainen todistus (elintarviketodistus) 14 €
- muut todistukset ja lausunnot 20 €
- kansainvälinen rokotustodistus 14 €

6.6

Muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu
Palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea
sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu.

6.7

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty vastaanottoaika
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin ja suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä 50,80 € ns. sakkomaksuna. Maksua ei peritä silloin, kun varatun ajan
peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä syy. Ns. sakkomaksu peritään myös silloin,
kun palvelu muutoin on maksutonta, jos maksun perimisen ehdot muutoin täyttyvät.
Ns. sakkomaksu ei kerrytä vuotuista maksukattoa.

6.8

Maksukatto
Maksukatto on vuoden 2018 alusta 683 euroa. Maksukatossa noudatetaan asiakasmaksulaissa säädettyjä periaatteita.
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7

MAKSUISSA SOVELLETTAVIA YLEISIÄ PERIAATTEITA

7.1

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

7.2

Maksun perimättä jättäminen tai alentaminen
Sosiaalihuollon palveluista peritty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön
maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava,
siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.

7.3

Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen
Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksu
tarkistetaan kuitenkin silloin, kun
- palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on oleellisesti muuttunut
- kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet
- maksu osoittautuu virheelliseksi tai
- 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.

