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1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT
Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja niihin myöhemmin tehtyjen muutosten perusteella. Maksut on sidottu asiakasmaksuasetuksen nojalla indeksiin.
Indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi.

2 AVOPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT
2.1 IKÄIHMISTEN VARHAISEN TUEN PALVELUT
2.1.1

Muistiasiakkaan kuntouttavat kotikäynnit
Asiakkaalta peritään kotikuntoutusta tekevän työntekijän kotikäynneistä asiakasmaksuna
18 €/tunti.

2.2 KOTONA ANNETTAVA PALVELU (ASETUS 3 §)

2.2.1

Säännöllinen kotihoito
Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen
mukaisesta kotipalvelusta peritään palvelun laadun, määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan määräytyvä maksu.
Maksu määräytyy seuraavan taulukon perusteella bruttotuloista määriteltynä prosenttiosuutena. Maksu ei saa ylittää palvelun tuotantokustannuksia.

Kuukausimaksutaulukko

Henkilö Tuloraja
lkm
€/kk

Palvelu 1
alle 5 h/kk

Palvelu 2
5- alle10
h/kk

Palvelu 3
10- alle 20
h/kk

Palvelu 4 Palvelu 5
20- 30h/kk yli 30h/kk

1

573

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

2

1057

13 %

17 %

19 %

21 %

22 %

Säännöllisessä kotihoidossa olevalta asiakkaalta peritään kuukausimaksutaulukon mukainen maksu . Asiakkaan kanssa laaditaan hoito - ja palvelusuunnitelma, missä määritellään se aika, mikä käytetään palvelun toteuttamiseen.
Asiakasmaksua määrättäessä kaikki yli 15 minuutin käynnit kirjataan 15 min tarkkuudella
ja alle 15 minuutin käynnit 5 min tarkkuudella.
Käynteihin kuuluvaksi lasketaan vain asiakkaan luona käytetty aika (ei sisällä matkoja,
lääkkeenjakoa muualla kuin asiakkaan kotona, apteekkiasiointia, yhteydenpitoa
lääkäriin jne.)
Hoiva- ja hoitovastuun jakamis- ja tuotannon hajauttamispilotin yhteydessä voidaan pilotissa mukana olevien asiakkaiden säännöllisen kotihoidon asiakasmaksut määritellä pilotin aikana tuntiperusteisesti yhtymähallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti.
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Tuntihintojen määrittelyssä noudatetaan soveltuvin osin e. kuukausimaksutaulukon maksun määräytymisperusteita.

2.2.2

Tilapäinen kotisairaanhoito
 Lääkärin, hammaslääkärin käynti 19,10 €
 Muun henkilön suorittama käynti 12,10 €

2.2.3

Tilapäinen kotipalvelu
 Tilapäinen kotipalvelu 20 €/tunti

2.2.4

Lapsiperheiden kotipalvelu
Käynnin kesto
0-3 tuntia
3-5 tuntia
5-7 tuntia

Asiakasmaksu
16 €/käynti
30 €/käynti
40 €/käynti

2.3 KOTIHOIDON TUKIPALVELUT
Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ei määrittele tukipalveluista perittäviä asiakasmaksuja. Asiakasmaksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
2.3.1

2.3.2

Ateriapalvelu
 Lounas (sisältää salaatin, lämpimän ruuan, jälkiruuan ja kuljetuksen)
 Päivällinen lounaan kanssa yhtä aikaa kuljetettuna

9€
7€

Turvapalvelu
Turvapuhelin
GSM-turvapuhelin, sisältäen liittymän, turvarannekkeen/-riipuksen ja hälytyskeskuspalvelun

Hinta/kk
27,00 €

Perinteisen puhelinliittymän turvapuhelin, turvarannekkeen/-riipuksen ja hälytyskeskuspalvelun

27,00 €

Laajakaistaliittymän turvapuhelin, turvarannekkeen/riipuksen ja hälytyskeskuspalvelun

29,00 €

GPS-pohjainen ranteessa pidettävä turvahälytin (dementiavahti)

32,60 €
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Lisälaitteet (pakolliset)

Hinta/kk

Lisäturvaranneke tai -riipus

0,01 €

Hellahälytin

0,01 €

Savu-/palovaroitin

0,01 €

Ovihälytin tai ikkunahälytin

0,01 €

Häkäkaasuhälytin (CO)

0,01 €

Vetonaruhälytin

0,01 €

Erillinen vammaispainike turvahälyttimeen

0,01 €

Muut lisälaitteet

Hinta/kk

Vuotohälytin

11,18 €

Hellavahti

19,40 €

Kaatumisanturi

13,30 €

Lisäpalvelut

Hinta/kk

Toimintakyvyn tai tilanteen seurantapalvelu (voinnintarkistussoitto) 1 kerran päivässä
Toimintakyvyn tai tilanteen seurantapalvelu (voinnintarkistussoitto) 2 kertaa päivässä

10,00 €

Palvelu
Turva-auttajakäynti

Hinta
14 €/käynti

15,00 €

Asiakkaalta laskutetaan enintään 15 käyntiä/kk
Hoiva- ja hoitovastuun jakamis- ja tuotannon hajauttamispilotin yhteydessä voidaan yhtymähallituksen päätöksellä pilotissa mukana olevien asiakkaiden turvapalvelut korvata
nk. läsnäolopalvelulla ja siihen liittyvät asiakasmaksut määritellä pilotin aikana ed. määritellyistä turvapalvelun asiakasmaksuista poiketen. Pilotissa mukana olevien asiakkaiden
turvapalveluiden asiakasmaksujen määrittelyssä noudatetaan soveltuvin osin ed. olevien
turvapalvelumaksujen määräytymisperusteita.

2.3.3

Asiointipalvelu



2.3.4

Säännöllinen asiointipalvelu
Tilapäinen asiointipalvelu

36,00 €/k
9,00 €/kerta

Saattajapalvelu
Maksu määräytyy saattamiseen kuluvan ajan mukaan.
 0-2 tuntia
20,00 €
 2-5 tuntia
25,00 €
 Yli 5 tuntia
35,00 €
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2.3.5

Kylvetyspalvelu
Sisältäen kuljetuksen

2.3.6

Pyykkipalvelu
Sisältäen pesuaineen ja kuljetuksen

2.3.7

20,00 €/ kerta

5,00 €/kone

Lääkkeiden annosjakelu
Kotihoidon asiakkaiden ulkoistetun lääkkeiden annosjakelun kustannuksista laskut tulevat Saarikkaan. Näistä kustannuksista asiakkaalta peritään se osuus, mikä määräytyy
hoito– ja palvelusuunnitelmaan merkityn lääkkeiden jakoon menevän ajan mukaan. Mikäli hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan määräytyvä maksu on pienempi kuin ulkoistetun lääkejakelun kustannukset, Saarikka vastaa ylimenevästä osasta.

2.3.8

IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA




Koko päivä
o ilman kuljetusta 15,00 €/päivä
o kuljetus
9,00 €
Lyhennetty päiväkeskuspäivä
o ilman kuljetusta 11,00 €/päivä
Päiväkerho 2 tuntia
6,00 €/kerta

2.3.9 Omaishoidon asiakasmaksut
Omaishoidosta maksettavasta palkkiosta ei peritä hoidettavalta asiakasmaksua.
Omaishoitoon kuuluvista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista peritään asiakasmaksut.
Palveluista, mitkä kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi ja mitkä
korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa peritään.
 Vuorokaudelta (24h), 3 vrk/kk
11,50 €

Omaishoidon tuen hoitopalkkiota ei oteta tulona huomioon määrättäessä kotihoidon palvelumaksua.
Omaishoitajille annettavista lyhytaikaisista virkistysvapaista peritään asiakasmaksuna



vapaan pituus alle 4 tuntia 10 €/kerta
vapaan pituus 4-8 tuntia 20 €/kerta

Virkistysvapaa ei korvaa lakisääteistä vapaata.
2.3.10 Heralan Serviisin palvelut
Ateriapaketti (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala). Puolikkaaseen ateriapakettiin sisältyy yksi lämmin ruoka päivää kohti.
 kokonainen
431,61 €/kk
 puolikas
334,58 €/kk
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Sauna
Pesutuvan käyttömaksu

9,00 €/kerta
5,00 €/kone

Ateriapakettien hinnat sisältävät asiakkaan tarvitseman henkilökunnan avun.

3 ASUMISPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

3.1 IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT
Ikäihmisille järjestetään asumispalvelua sosiaalihuoltolain mukaisena asumispalveluna.
Asumispalveluilla tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista tukevat
palvelut liittyvät kiinteästi yhteen. Palvelut voidaan ryhmitellä asiakkaiden toimintakyvyn, hoidon sitovuuden ja vaativuuden sekä palvelun määrän ja laadun perusteella.
Asumisesta asiakas maksaa vuokran ja palveluista asiakasmaksun.
Laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ei ole säädetty
asumispalveluista perittävistä maksuista. Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan perittävä
maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
Asiakasmaksu voidaan määrittää asiakkaan maksukyvyn mukaan. (Asiakasmaksulaki
1,2 ja 12 §). Asiakasmaksu tulee olla kohtuullisessa suhteessa asiakkaan käyttämien
palvelujen määrään.
Asiakasmaksut on perittävä samoin perustein sekä itse tuotetusta että ostetusta asumispalveluista.

3.1.1

Lyhytaikainen palveluasuminen
Lyhytaikaisen palveluasumisen enimmäispituus on 3 kuukautta. Lyhytaikaisesta palveluasumisesta perittävä asiakasmaksu on 33 €/vrk
Mikäli asiakas tulee päivä- tai yöhoitoon peritään asiakasmaksuna 22,80 €.

3.1.2

Palveluasuminen

3.1.2.1 Asumiskustannukset ja hoitosängyn sekä patjan vuokra
Peritään vuokra ja mahdolliset muut asumiskustannukset (sähkö, vesi jne.) todellisten
kustannusten suuruisena. Mikäli yksityinen palveluntuottaja ei peri suoraan asumiskustannuksia asiakkaalta, ne perii Saarikka.
Saarikka perii vuokran yhteydessä omissa yksiköissään hoitosängyn ja patjan vuokran
23 €/kk.
3.1.2.2 Ateriat
Peritään todellisten kustannusten suuruisina. Mikäli yksityinen palvelun tuottaja ei peri
ateriakustannuksia suoraan asiakkaalta, ne perii Saarikka.
3.1.2.3 Hygieniamaksu
Hygieniamaksuna peritään 100 €/kk. Hygieniamaksu sisältää siivouksen aineineen, vaatehuollon, perusshampoon, perussaippuan, wc-paperin ja käsipyyhkeet.
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3.1.2.4 Hoitomaksu
Maksu määräytyy asiakkaan nettotulojen mukaan. Tuloina huomioidaan eläke- ja muut
säännölliset nettotulot kuukaudessa, korkotulot ja pääomatulot (osinko-, vuokra-, met sä - jne. tulot). Tuloista vähennetään mahdolliset edunvalvojan palkkiot, ulosotossa olevat maksut sekä entisen asunnon kustannuksia enintään 3 kuukautta (uusi asiakas).
Apteekin lääkejakelun kustannukset ovat osa hoitomaksua.

Hoitomaksu määräytyy hoitoisuuden mukaan seuraavasti:
Hoitoisuusluokka
Perittävä asiakasmaksu
Hoitoisuusluokka I
- Rava vähintään 2.5 ja/tai MMSE enin70 % nettotuloista, joista ensin on vähennetty
tään 17/30
asumiskustannukset, ateriat ja hygieniamaksu.
Hoitoisuusluokka II
- Rava enintään 2.5 ja /tai MMSE vähin- 60 % nettotuloista, joista ensin on vähennetty
tään 18/30
asumiskustannukset, ateriat ja hygieniamaksu.
Asiakkaalle jätetään käyttövaroiksi vähintään 180 €/kk. Käyttövaroilla asiakas kustantaa
lääkkeet, muut terveydenhuoltomenot, vaatteet, parturin, jalkahoidon, virkistysmenot,
puhelinkulut, lehtikulut sekä hygieniatarvikkeet (jotka eivät kuulu hygieniamaksuun).
Asiakasmaksu peritään edellä olevilla perusteilla Saarikan asumisyksiköissä sekä yksityisiltä ostetuista asumispalveluista poikkeuksena Oksalan tukiasunnot ja Heralan serviisin asunnot. Näissä maksu peritään kotihoidon maksun määräytymisperusteiden mukaan.

3.1.2.5 Maksun periminen keskeytyksissä
Aterioita, hygieniamaksua ja hoitomaksua ei peritä sairaalassaoloajalta mukaan lukien lähtö- ja paluupäivä. Vuokra peritään koko sairaalassaoloajalta, mikäli asukas pitää
palveluasumispaikkaa hallussaan.
Asumisen keskeytyessä loman tai muun sellaisen syyn vuoksi hoitomaksua
ei peritä keskeytyksen jatkuessa yli 5 päivää keskeytyksen alkamista
seuraavasta täydestä päivästä laskettuna. Paluupäivältä peritään maksut normaalisti
.Ateriat peritään lähtö- ja paluupäiviltä. Hygieniamaksun osalta ei käytetä viiden päivän
sääntöä. Vuokra peritään koko poissaolon ajalta, mikäli
asukas pitää palveluasumispaikkaa hallussaan.

3.1.2.6 Maksun periminen puolisoiden ollessa kyseessä
Mikäli kumpikin puolisoista on palveluasumisessa, peritään hoitomaksu kummankin
omien tulojen mukaan.
Toisen puolison ollessa palveluasumisessa ja toisen kotona, peritään hoitomaksu
palveluasumisessa olevan omien tulojen mukaan. Mikäli kotona oleva on kotihoidon
asiakas, peritään häneltä kotihoitomaksu omien tulojen mukaan.
Toisen puolison ollessa palveluasumisessa ja toisen ollessa laitoksessa peritään
asiakasmaksut kummankin omien tulojen mukaan.
Mikäli palveluasumisessa oleva puoliso on suurempi tuloisempi ja kotona olevalla puolisolla on taloudellisia selviytymisvaikeuksia, tehdään tulo- menolaskelma. Mikäli laskel8

man näyttää, että kotona oleva puoliso ei selviä omilla tuloillaan, voidaan soveltaa laitoshoidon asiakasmaksun määräytymisperusteita.

3.2 MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUT
Mielenterveyskuntoutujille järjestetään asumispalvelua sosiaalihuoltolain mukaisena
asumispalveluna.
Laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ei ole säädetty
asumispalveluista perittävistä maksuista. Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan perittävä
maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
Asiakasmaksu voidaan määrittää asiakkaan maksukyvyn mukaan. (Asiakasmaksulaki
1,2 ja 12 §). Asiakasmaksu tulee olla kohtuullisessa suhteessa asiakkaan käyttämien
palvelujen määrään.
Asiakasmaksut peritään samoin perustein sekä itse tuotetusta että ostetusta asumispalvelusta.

3.2.1

Lyhytaikainen palveluasuminen
Lyhytaikaisesta palveluasumisesta perittävä asiakasmaksu on 33 €/vrk .
Koskee myös asumisyksiköissä annettavaa asumisvalmennusta.

3.2.2

Palveluasuminen

3.2.2.1 Asumiskustannukset ja hoitosängyn sekä patjan vuokra
Peritään vuokra ja mahdolliset muut asumiskustannukset (sähkö, vesi) todellisten
kustannusten suuruisena. Mikäli yksityinen palveluntuottaja ei peri suoraan asumiskustannuksia asiakkaalta, ne perii Saarikka.
Saarikka perii vuokran yhteydessä omissa yksiköissään hoitosängyn ja patjan vuokran
23 €/kk.
3.2.2.2

Ateriat
Peritään todellisten kustannusten suuruisina. Mikäli yksityinen palvelun tuottaja ei peri
ateriakustannuksia suoraan asiakkaalta, ne perii Saarikka.

3.2.2.3 Hygieniamaksu
Hygieniamaksua ei peritä, koska asukkaat ovat itse mukana siivouksessa, ruuanlaitossa jne.

3.2.2.4 Hoito- ja ohjausmaksu
Maksu määräytyy asiakkaan nettotulojen mukaan. Tuloina huomioidaan eläke- ja muut
säännölliset nettotulot kuukaudessa, korkotulot ja pääomatulot (osinko-, vuokra-, metsä- jne. tulot). Tuloista vähennetään mahdolliset edunvalvojan palkkiot, ulosotossa olevat maksut, elatusmaksut sekä entisen asunnon kustannuksia enintään 3 kuukautta sekä
käyttövaroja 180 €/kk . Apteekin lääkejakelun kustannukset ovat osa hoitomaksua.
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Käyttövaroilla asiakas kustantaa lääkkeet, muut terveydenhuoltomenot, vaatteet, parturin, jalkahoidon, virkistysmenot, puhelinkulut, lehtikulut.

Hoito- ja ohjausmaksu määräytyy seuraavasti:
Palveluasumisen muoto
Perittävä asiakasmaksu
Tukiasuminen palveluasumisen
-vuokra
yhteydessä
-ateriat
-hoitomaksu 50 % nettotuloista vähennysten jälkeen
Kuntouttava palveluasuminen
vuokra
(henkilöstö paikalla 12 h)
-ateriat
-hoitomaksu 60 % nettotuloista vähennysten jälkeen
Tehostettu kuntouttava asuminen vuokra
(henkilöstö paikalla 24 h)
-ateriat
-hoitomaksu 70 % nettotuloista vähennysten jälkeen
Tehostettu hoito ja kuntouttava
vuokra
palveluasuminen
-ateriat
(henkilöstö paikalla 24 h)
-hoitomaksu 70 % nettotuloista vähennysten jälkeen
3.2.2.5 Maksun periminen keskeytyksissä
Aterioita, hygieniamaksua ja hoitomaksua ei peritä sairaalassaoloajalta mukaan lukien lähtö- ja paluupäivä. Vuokra peritään koko sairaalassaoloajalta, mikäli asukas pitää
palveluasumispaikkaa hallussaan.
Asumisen keskeytyessä loman tai muun sellaisen syyn vuoksi hoitomaksua
ei peritä keskeytyksen jatkuessa yli 5 päivää keskeytyksen alkamista
seuraavasta täydestä päivästä laskettuna. Paluupäivältä peritään maksut normaalisti
.Ateriat peritään lähtö- ja paluupäiviltä. Hygieniamaksun osalta ei käytetä viiden päivän
sääntöä. Vuokra peritään koko poissaolon ajalta, mikäli asukas pitää palveluasumispaikkaa hallussaan.
3.2.2.6 Maksun periminen puolisoiden ollessa kyseessä
Mikäli kumpikin puolisoista on palveluasumisessa, peritään hoitomaksu kummankin
omien tulojen mukaan.
Toisen puolison ollessa palveluasumisessa ja toisen kotona, peritään hoitomaksu
palveluasumisessa olevan omien tulojen mukaan. Mikäli kotona oleva on kotihoidon
asiakas, peritään häneltä kotihoitomaksu omien tulojen mukaan.
Toisen puolison ollessa palveluasumisessa ja toisen ollessa laitoksessa peritään
asiakasmaksut kummankin omien tulojen mukaan.

3.2.3

Tukiasuminen
Tukiasumisessa asiakas asuu yksityisasunnossa ja saa sinne palveluita. Asiakasmaksu
palveluista määräytyy kuten kotihoidossa. Kotikiven asuntolassa peritään tukiasumismaksuna 60 €/kk.

3.2.4

Päiväkäynti
Mikäli asiakas on päiväkävijänä asumisyksikössä, peritään siitä 15 €/päivä. Päiväkäynti
sisältää lääkkeiden jaon, voinnin seurannan, ohjauksen ja tuen, aterian ja mahdollisen
päiväkahvin.
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3.2.5

Kotikäynti
Asumisyksikön henkilöstön tekemästä kotikäynnistä peritään 17 €/käynti.

3.3 VAMMAISTEN ASUMISPALVELUT
Vammaisille järjestetään asumispalvelua kehitysvammalain mukaisena erityishuoltona
ja vammaispalvelulain mukaisena palveluasumisena.
Erityishuollon asumispalveluissa voidaan asukkaalta periä ylläpitomaksua. Ylläpitona
voidaan pitää asumisesta, ravinnosta ja muusta ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.
Erityishuollon asumispalveluissa ja vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa
olevilta ei voida periä maksua hoidosta.
Asiakasmaksut peritään samoin perustein sekä itse tuotetusta että ostetusta asumispalvelusta.

3.3.1

Lyhytaikainen palveluasuminen
Koskee kaikkia vammaisia. Lyhytaikaisesta palveluasumisesta perittävä asiakasmaksu
on 24 €/vrk.

3.3.2

Kehitysvammalain mukaisena erityishuoltona annettu asumispalvelu

3.3.2.1 Asumiskustannukset ja hoitosängyn sekä patjan vuokra
Peritään vuokra ja mahdolliset muut asumiskustannukset (sähkö, vesi jne.) todellisten
kustannusten suuruisena. Mikäli yksityinen palveluntuottaja ei peri suoraan asumiskustannuksia asiakkaalta niin ne perii Saarikka.
Saarikka perii vuokran yhteydessä omissa yksiköissään hoitosängyn ja patjan vuokran
23 €/kk.
3.3.2.2 Ateriat
Kehitysvammaisten erityishuoltona annetussa asumispalvelussa (ohjattu ja autettu asuminen) peritään asiakkaalta asiakasmaksuna aterioiden raaka-ainekustannukset sekä
kaikki aterioiden valmistamisesta, kuljettamisesta ja säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset . Mikäli yksityinen palvelun tuottaja ei peri asiakasmaksua, niin sen perii Saarikka
3.3.2.3 Muu ylläpito
Muusta ylläpidosta peritään 100 €/kk. Muu ylläpitomaksu sisältää kulut siivouksesta, vaatehuollosta, saunasta, hygieniatarvikkeista, siivousvälineistä - ja tarvikkeista, yhteisten tilojen puhelinkuluista.
Maksujen perimisessä huomioidaan, että asiakkaalle jää käyttövaroja 180 €/kk .
Käyttövaroilla asiakas kustantaa lääkkeet, muut terveydenhuoltomenot, vaatteet, parturin, jalkahoidon, virkistysmenot, puhelinkulut, lehtikulut sekä hygieniatarvikkeet (jos haluaa jotain erityistä).
Apteekin lääkejakelun kustannukset vähennetään tuloista.
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3.3.3

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen

3.3.3.1 Asumiskustannukset ja hoitosängyn sekä patjan vuokra
Peritään vuokra ja mahdolliset muut asumiskustannukset (sähkö, vesi jne.) todellisten
kustannusten suuruisena. Mikäli yksityinen palveluntuottaja ei peri suoraan asumiskustannuksia asiakkaalta niin ne perii Saarikka.
Saarikka perii vuokran yhteydessä omissa yksiköissään hoitosängyn ja patjan vuokran
23 €/kk.

3.3.3.2 Ateriat
Peritään todellisten kustannusten suuruisina. Mikäli yksityinen palvelun tuottaja ei peri
ateriakustannuksia suoraan asiakkaalta, niin ne perii Saarikka.
3.3.3.3

Muut jokapäiväiseen elämiseen liittyvät kustannukset
Kulut siivouksesta, vaatehuollosta, saunasta, hygieniatarvikkeista, siivousvälineistä - ja
tarvikkeista, yhteisten tilojen puhelinkuluista. Palvelun tuottaja perii nämä kustannukset
suoraan asiakkaalta.
Maksujen perimisessä huomioidaan, että asiakkaalle jää käyttövaroja 180 €/kk .

3.3.3.4 Maksun periminen keskeytyksissä
Koskee kaikkia vammaisia.
Aterioita, hygieniamaksua ja hoitomaksua ei peritä sairaalassaoloajalta mukaan lukien lähtö- ja paluupäivä. Vuokra peritään koko sairaalassaoloajalta, mikäli asukas pitää
palveluasumispaikkaa hallussaan.
Asumisen keskeytyessä loman tai muun sellaisen syyn vuoksi hygieniamaksua ja
hoitomaksua ei peritä keskeytyksen jatkuessa yli 5 päivää keskeytyksen alkamista
seuraavasta täydestä päivästä laskettuna. Paluupäivältä peritään maksut normaalisti.
Ateriat peritään lähtö- ja paluupäiviltä. Hygieniamaksun osalta ei käytetä viiden päivän
sääntöä. Vuokra peritään koko poissaolon ajalta, mikäli asukas pitää palveluasumispaikkaa hallussaan.
3.3.3.5 Maksun periminen puolisoiden ollessa kyseessä
Koskee kaikkia vammaisia.
Mikäli kumpikin puolisoista on palveluasumisessa, peritään hoitomaksu kummankin
omien tulojen mukaan.
Toisen puolison ollessa palveluasumisessa ja toisen kotona, peritään hoitomaksu
palveluasumisessa olevan omien tulojen mukaan. Mikäli kotona oleva on kotihoidon
asiakas, peritään häneltä kotihoitomaksu omien tulojen mukaan.
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Toisen puolison ollessa palveluasumisessa ja toisen ollessa laitoksessa peritään
asiakasmaksut kummankin omien tulojen mukaan.

3.3.4

Päiväkäynti
Koskee kaikkia vammaisia.
Mikäli asiakas on päiväkävijänä asumisyksikössä, peritään siitä 10 €/päivä . Päiväkäynti
sisältää voinnin seurannan, ohjauksen ja tuen, aterian ja mahdollisen päiväkahvin .

3.3.5

Asumisvalmennus
Koskee kaikkia vammaisia.
Asiakkaan omaan kotiin annettava asumisvalmennus on maksutonta. Asumisyksikössä
annettavasta asumisvalmennuksesta peritään 24 € . Asumisvalmennus sisältää asumisen, ateriat, ohjauksen, valvonnan ja muut kustannukset (esim. pyykki, siivous, sauna).

4 PITKÄAIKAISEN LAITOSHOIDON ASIAKASMAKSUT
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan/potilaan maksukyvyn
mukaan.
Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Jos suurempituloinen puoliso on laitoshoidossa, hoitomaksu voi olla enintään 42,5 % puolisoiden
yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 107 €/kk.
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli 3 kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa.

5 PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT
Kehitysvammaisten erityishuoltona järjestetystä päivä - ja työtoiminnasta ei saa periä
muita maksuja kuin ruokailuun liittyviä. Palvelun järjestäjä maksaa kuljetuskustannukset
(Laki 4 §)
Erityishuoltona annetusta päivä- ja työtoiminnasta peritään asiakkaalta asiakasmaksuna
aterioiden raaka-ainekustannukset sekä kaikki aterioiden valmistamisesta, kuljettamisesta ja säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Mikäli yksityinen palvelun tuottaja ei peri
asiakasmaksua, niin sen perii Saarikka.
Asiakasmaksuna peritään 7 €/toimintapäivä .

13

6 VANHUSTEN,VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON ASIAKASMAKSUT

6.1 PITKÄAIKAINEN PERHEHOITO

Pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään asiakasmaksuna
Ateriat
Kun hoidettava osallistuu päivätoimintaan
0-1 kertaa/viikko

Kun hoidettava osallistuu päivätoimintaan
2-3 kertaa/viikko
Kun hoidettava osallistuu päivätoimintaan
4-5 kertaa/viikko
Vuokra
Asiakkaalla on oma huone
Asiakkaalla on kahden hengen huone
Ylläpitomaksu
sisältää mm. henkilökohtaisen hygienian (lukuun
ottamatta vaippoja), vaatehuollon, siivous- ja
puhdistus-kulut, kohtuulliset virkistys-, matka- ja
puhelinkulut ja alle 16-vuotiaiden kohdalla viikkorahan.

Asiakasmaksu
269,14 €/kk

269,14 €/kk

269,14 €/kk

192,96 €/kk
161,96 €/kk
97,53 €/kk
Ikäihmisiltä peritään
160 €/vrk

6.2 LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO
Peritään lyhytaikaisesta perhehoidosta asiakasmaksuna vanhuksilta ja pitkäaikaissairailta 33 €/vrk ja vammaisilta 24 €/vrk.

6.3 OSAPÄIVÄINEN PERHEHOITO
Peritään osapäiväisestä perhehoidosta asiakasmaksuna puolet lyhytaikaisen perhehoidon maksusta.
.

7 LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT (Laki 7 § Asetus 20 §)
Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle
annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan, milloin se on asianomaisten toimeentulon edellytykset ja
huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua, periä lapsen vanhemmilta maksu,
joka saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1–3 §: n perusteella
määräytyvän elatusavun suuruinen. Vanhemmilta perittävä maksu jaetaan heidän kesken maksukyvyn mukaan.
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Kunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta,
jolloin lapsi saa tässä pykälässä tarkoitettuja perhehoitoa tai laitoshuoltoa taikka asumispalveluja sekä käyttää ne perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi.
Lastensuojelulaissa tarkoitetuista perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi katsottava
maksu myös muista lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista.
Lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu saa olla enintään 1.857,90 €/kk . Perittävä
maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Ennen asiakasmaksun perimistä on huomioitava, että lapsen itsenäistymisvarat on saatu
kerrytettyä (vähintään 30 % lapsen tuloista, lapsilisää ei huomioida). Lastensuojelulaki
ohittaa asiakasmaksulain.

8 TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT
8.1 MAKSUTTOMAT TERVEYSPALVELUT (LAKI 5 §)
8.2 TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT (ASETUS 7 §)
Käyntimaksu lääkärin vastaanotolla
 Maksu peritään enintään 3 kertaa kalenterivuodessa.
 Veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton
 Kerryttävät maksukattoa

20,90 €/käynti

Käyntimaksu terveyskeskuksen päivystyksessä
 Veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton

28,70 €/käynti

Käyntimaksu sairaanhoitajan vastaanotolla
 Maksu peritään enintään 3 kertaa kalenterivuodessa.
 Veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton
 Kerryttävät maksukattoa

10,00 €/käynti

Käyntimaksu yksilökohtaisesta fysio- ja toimintaterapiassa
 Kerryttää maksukattoa

11,50 €/käyntikerta

Fysioterapian ryhmäjaksot
 Ei kerrytä maksukattoa
 jakson 3 yksilökäyntiä maksun perusteena ( 3 x 11,50 €)

34,50 €/jakso

SAIRAALAN POLIKLINIKKAMAKSU (ASETUS 8 §)

41,70 €/käynti





Erikoissairaanhoidossa, terveysasemilla erikoislääkäreiden vastaanottokäynnistä
Kerryttävät maksukattoa
veteraanitunnuksen omaaville maksuton
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8.3 LABORATORIO- JA KUVANTAMISTUTKIMUKSET (ASETUS 8B §)



Ei maksua
Yksityislääkärin tai yksityisen terveydenhuoltoyksikön lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista, jotka eivät ole osa muuta laskutettavaa hoitokäyntiä, peritään enintään palveluntuottamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava
maksu erillisen hinnaston mukaan

8.4 SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA HOITO (ASETUS 9 §)


Asetuksen mukaiset maksut:
o perusmaksu/suuhygienisti
10,30 €/käynti
o perusmaksu/hammaslääkäri
13,30 €/käynti
o perusmaksu/erikoishammaslääkäri
19,40 €/käynti
Perusmaksun lisäksi voimassa olevan terveydenhuollontoimenpideluokituksen tutkimus- ja hoitomaksut vaativuuden mukaan
8,50-225,50 €
Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimus ja hoito (A 9a §) 41,70 € €/käynti
alle 18-vuotiaille suun ja hampaiden tutkimus ja hoito maksuton
rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai veteraanitunnuksen ja todistuksen
miinanraivaustehtäviin osallistumisesta omaavilta ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä
odottavan äidin sylkitutkimus maksuton







8.5 LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLA




hoitopäivämaksu
Maksukaton 691 € ylittymisen jälkeen peritään
hoitopäivämaksuna
Osastolla annettava päivä- ja yöhoito
yö.

49,50 €/vrk.
22,80 €/vrk
22,80 €/päivä tai

8.6 SAIRAANKULJETUS (ASETUS 10 §)
Terveyskeskuksen sairaankuljetusajoneuvolla suoritetusta sairaankuljetuksesta voidaan
periä enintään liikenneministeriön vahvistaman taksan mukainen maksu. Tämä maksu
voidaan periä myös silloin, kun annetun ensihoidon ansiosta potilaan tila on korjaantunut
siinä määrin, että kuljetusta hoitopaikkaan ei ole tarvinnut suorittaa.
Maksua ei saa periä lääkärin määräämästä sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuvasta
kuljetuksesta terveyskeskuksen tai sairaalan sairaansijalta toiseen hoitolaitokseen tai
kotihoitoon.
Sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaan vakuutetulla on oikeus saada
sairaankuljetuksesta aiheutuneista kustannuksista korvausta siten kuin mainitussa laissa
säädetään.
8.7 SARJASSA ANNETTAVA HOITO (ASETUS 11 §)





Sarjassa annettava hoito
11,50 €/hoitokerta
o (esim. fysioterapia, toimintaterapia, jalkojenhoito, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriöhoito)
Kerryttää maksukattoa
Alle 18-vuotiaalle maksuton ja maksua ei peritä terveyskeskuksessa annettavasta
hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö, säde- ja sytostaattihoidosta tai vastaavasta muusta hoidosta
maksu enintään 45 hoitokerralta/vuosi
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8.8 MAKSU LÄÄKÄRINTODISTUKSESTA (ASETUS 23 §)



Lääkärin ja hammaslääkärin todistus ja lausunto
51,40 €
Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava
lääkärintodistus (ajokorttitodistus)
61,80 €

8.9 MAKSUTTOMAT TERVEYSKESKUKSESSA ANNETTAVAAN HOITOON LIITTYVÄT TODISTUKSET JA LAUSUNNOT





















8.9.1

A-todistus
B-todistus (eläkkeet, erityiskorvattavat lääkkeet jne.)
Potilaan välittömään hoitoon liittyvä B-todistus (kuntoutus, SV-päiväraha)
Nuorison terveystodistus
Todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten
Lähete sairaalaan
Sairaanhoidon vuoksi tarpeelliset todistukset (esim.
raskaudenkeskeytys, sterilisaatio)
Joukkorokotustodistus
Todistus lapsen sairaudesta
Neuvola- ja kouluterveydenhuollon todistukset (esim.
jälkitarkastustodistus äitiyspäivärahaa varten)
Todistus potilaan kuljetuksesta = matkatodistus
Kutsuntatarkastustodistus = lääkärinlausunto puolustusvoimia varten
Kuolintodistus
Matkatodistus/koulukyytilausunto sairauden perusteella
todistus koululiikuntaa/kouluruokailua varten
Todistus isyysveritutkimuksen suorittamisesta
Lääkärinlausunto holhousasioissa
Todistus veteraanien kuntoutushakemusta varten

Maksulliset terveyskeskuksessa annettavaan hoitoon liittyvät lääkärintodistukset
Seuraavista todistuksista peritään
51,40 €
 Todistus muuhun kuin lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten
 Todistus asunnonhakua varten
 Todistus vapaaehtoista asevelvollisuutta varten
 Todistus vanhainkotipaikka-anomusta varten
 Todistus turvapuhelinanomusta varten
 Lausunto työvoimatoimistoa varten
 Muut lausunnot etuuden hakemista varten
 C-todistus hoitotuen/vammaistuen hakemista varten
 T-todistus (todistus terveydentilasta)
 Todistus terveydentilasta ulkomaille lähtöä varten
 Todistus verotusta varten
 E-lausunto
 Harrastuksiin liittyvät lääkärinlausunnot (purjelento, sukellus, laskuvarjohyppy
jne.)
 Todistus veripalvelua varten
 Todistus kertausharjoituksesta vapauttamiseksi
 Todistus autoveron alennusta varten
 Muut terveystarkastustodistukset
 HIV-todistus
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8.9.2

8.10

Keltakuume- ja muu rokotustodistus
Muut lausunnot terveydentilasta
Asiakkaan itsensä pyytämät muut lausunnot, jotka eivät liity hoitoon

Ajokorttitodistus
 Ajokorttitodistus

61,80 €

MUUALTA KUIN SUOMESSA ASUVALTA PERITTÄVÄ MAKSU (ASETUS 24 §)
Enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu.

8.11

KÄYTTÄMÄTTÄ TAI PERUUTTAMATTA JÄTETYSTÄ PALVELUSTA PERITTÄVÄ
MAKSU (A 25 §)


8.12

15 vuotta täyttäneiltä
o väestövastuu-/työterveyslääkärin luona käynti
o mielenterveyskeskuksessa käynti
o hammashuollossa käynti
o erikoissairaanhoidon avohoidon käynti
o kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottokäynti

51,40 €

MAKSUKATTO JA MAKSUJEN SEURANTA (ASETUS 26 A-B §)
Noudatetaan asetuksessa päätettyjä periaatteita

8.13

KUNTOUTUSHOIDON ASIAKASMAKSU (ASETUS 14 §)


Terveyskeskuksen vuodeosastolla annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta
peritään asiakasmaksuna
17,10 €/kerta
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