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Kotihoidon asiakasmaksut 

Jatkuvasta ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 §:n 1 

momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun 

käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Kotihoidon maksut 

sisältävät säännöllisen kotihoidon, tilapäisen kotisairaanhoidon, tilapäisen kotipalvelun ja kotihoidon 

tukipalvelujen maksut. Kotihoito päivittää yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa palvelu- ja 

hoitosuunnitelmat. 

Säännöllinen kotihoito 

Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu perustuu asiakkaan tuloihin ja palveluun käytettyyn aikaan. Aika 

määritellään palvelu- ja hoitosuunnitelmassa tunteina kuukaudessa. Maksu peritään 

asiakasmaksuasetuksessa määrätyn tulorajan ylittävistä tuloista. Maksuprosentti määräytyy asiakkaan 

luona käytettävän ajan mukaan. Maksu määrätään asiakkaalle yhden (1) kuukauden kuluessa palvelun 

aloittamisesta. Mikäli asiakkaan kunnossa tapahtuu muutos, hoidon tarve arvioidaan uudelleen kuukauden 

kuluessa muutoksesta. Kuukausimaksu voi olla enintään asiakasmaksuasetuksessa määritellyn 

maksuprosentin osoittama euromäärä palvelun käyttäjän asetuksessa määritellyn tulorajan ylittä ylittävästä 

kuukausitulon osasta. 

Kotona annettava palvelu on säännöllistä, jos sitä annetaan vähintään kerran viikossa. 

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukko: 

Henkilö 
määrä 

Tuloraja 
€/kk* 

Palvelu 
3 – 5 h/kk** 

Palvelu 
5 – 15 h/kk 

Palvelu 
15 – 25 h/kk/ 

Palvelu 
25 – 35 h/kk 

Palvelu 
yli 35 h/kk***       

  % % % % % 

1 573 10 16 24 31 35 

2 1057 8 12 15 19 22 

3 1657 7 9 12 16 18 

4 2050 6 8 10 13 15 

5 2481 5 6 8 11 13 

6 2849 4 5 7 9 11 

korotus/ 
lisählö 

348      

*) asiakasmaksuasetuksen edellyttämä tuloraja 
**) tämän tuntimäärän alle jäävät laskutetaan käyntikohtaisella perusteella 
***) asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäisprosentti 
 
Asiakkaan kuukausimaksu = (bruttotulot – taulukon tuloraja) * kuukausittaisen hoidontarpeen mukainen 

prosentti. 

Viranhaltijalla on oikeus kohtuullistaa maksua huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. 
Maksu ei kerrytä maksukattoa. 
 
Tilapäinen kotisairaanhoito 
Muun henkilöstön suorittama kotikäynti 12,10 €*.  
Lääkärin käyntikerta 19,10 €*. 
*) asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäismaksu 
Muistilääkärin (geriatri) käyntikerta 19,10 €/krt. 
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Tilapäinen kotipalvelu 
Tilapäisestä kotipalvelusta peritään saman asian vuoksi kerran tai useamman kerran viikossa annettavasta 
palvelusta, mutta hoidosta ei muodostu pysyvää asiakkuutta. 
 

Käynnin kesto Maksu 2016 

Kotikäynti, enintään 2 h 12,10 €* 

Kotikäynti, yli 2 h 19,30 € 

*) asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäismaksu 
 
Mikäli tilapäinen kotipalvelu jatkuu yli kaksi viikkoa, laskutetaan palvelu kuukausimaksun mukaisesti. 
Tilapäisestä yöhoidosta peritään käyntikohtainen maksu, joka voi olla korkeintaan 12,10 € /yö, vaikka 
käyntejä olisi yksi tai useampi. 
 
Kotiutustiimin viikkomaksu (ensimmäinen viikko, max. 3 krt/päivä) 48,00 €/vko 

Yli viikon kestävät käyntikertamaksun mukaan 

Kahden viikon jälkeen kotihoidon kuukausimaksun mukaisesti 

Alle viikon kestävältä jaksolta peritään tilapäinen kotisairaanhoidon käyntimaksu  12,10 €/käynti 

Tukipalvelut 

Päiväpalvelu 
Päiväkeskusmaksu 17,60 €/pv. Palvelu sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin. 
Kylvetyspalvelu 12,10 €/kerta. 
 
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävä palvelu 
Päiväpalvelu (max 7 h/pv) ei maksua.  
Lakisääteisen omaishoitajan vapaan aikaisen omaishoitajan työtä korvaavan palvelun  
asiakasmaksu on 11,50 €/vrk hoivakodeissa ja laitoshoidossa.  
Muut omaishoidettavan palvelut asiakasmaksujen ja maksuasetuksen mukaisesti. 
 
Turvapuhelinpalvelut 
Turvapalvelun auttamiskäynti 15,00 €. Turvapuhelimen toiminnan testaus 15,00 €/kerta. Testauksesta ei 
peritä maksua säännöllisen kotihoidon asiakkailta. 
 
Kauppa- ja asiointipalvelu 
Säännöllisen kotihoidon asiakkailta 9,00 €/kerta + kuukausimaksu. 
Tilapäisasiakkailta 9,00 €/kerta + tilapäisen kotipalvelun maksu käytetyn ajan mukaan. 
 
Kylvetyspalvelu ja avustettu saunominen 
Tilapäisasiakkailta tilapäisen kotipalvelun maksun mukaisesti. 
Maksua ei peritä säännöllisen kotihoidon asiakkailta, se sisältyy kuukausimaksuun. 
 
Pyykki- ja vaatehuoltopalvelu 
Säännöllisen kotihoidon asiakkaille pyykki- ja vaatehuolto suunnitellaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.  
Tilapäisen kotipalvelun asiakkailta 8,50 €/koneellinen + tilapäisen kotipalvelun maksu käytetyn ajan 
mukaan. 
 
Palvelun arviointi 
Kotihoidon ja omaishoidon tuen palvelun arviointikäynniltä ei peritä maksua. 
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Lisätietoja: toimistosihteeri Leila Kujala GSM 040 567 5704 ja hoiva- ja hoitotyönjohtaja Rauni-Maaria 
Kesälahti GSM 040 480 6093. 
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Ateriamaksut 

Ateriat toimitetaan jäähdytettyinä ja pakattuna suojakaasuun säilyvyyden takaamiseksi. 

Vastaavaa pakkausmenetelmää käytetään esim. kaupan kahvipaketeissa ja leikkelemakkaroissa. 

( Suojakaasu on myrkytöntä ja sisältää samoja kaasuja mitä on tavallisessa hengitysilmassa; hiilidioksidia, 

typpeä ja happea.) 

Huomioitavaa  

 Ateriapakkaus siirrettävä välittömästi jääkaappiin 

 Pakkaukseen on merkitty viimeinen käyttöpäivä 

 Lämmitä ruokaa vain tarvitsemasi määrä kerrallaan 

 Ruokaa voi lämmittää pakkauksessa tai omalla lautasella 

 Mikäli pakkauksia on jääkaapissasi useampia, tarkistathan viimeiset käyttöpäivämäärät ja käytät 

ateriat saapumisjärjestyksessä. 

 Vanhentuneet ruoat on heitettävä pois! 

 Tarkista maidoista päiväys 

 Ruoka-annos sisältää pääruuan, jälkiruuan ja ruokajuoman (maidon tai piimän). Ruoka-annokseen 

ei kuulu leipä ja levite. 

 Salaatin tai raasteen voi tilata erikseen 

 Ruokalistat tehdään kahdelle viikolle ja jaetaan asiakkaille kuljetuksen yhteydessä. 

KOTIHOIDON ATERIAPALVELUT 
 

Hinnasto 1.1.2016 alkaen 
 
KOTIPALVELUN ATERIAT 2016 
lounas ja jälkiruoka 4,95 
pakkausmateriaali 0,90 
salaattiannos 0,60 
pakkausmateriaali 0,32 
  
riisivelli 1,10 
kuljetus 1,45 
  
Hintaan vaikuttaa aterian valmistukseen, annosteluun, jäähdytykseen,  pakkaamiseen käytetty työaika, 

pakkausmateriaalit, elintarvikekaasu. 
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Vammaispalvelut 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 4 §:n 1 kohdan mukaan 

kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 §:ssä 

tarkoitettu kuljetus ovat maksuttomia sosiaalipalveluja kehitysvammaisten ylläpitoa lukuun ottamatta ja 5 

kohdan mukaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 

(380/1987) mukaiset palvelut ovat maksuttomia päivätoimintakuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta.  

Palveluasumisen erityiskustannuksista ja henkilökohtaisesta avusta voidaan periä maksu, jos vammainen 

henkilö saa niihin korvausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 

tukitoimista annetun lain mukaan. Maksun päättää vammaisen henkilön palvelusta päättävä viranhaltija tai 

toimielin. 

Vammaisten ateriapalveluista peritään maksua aterioiden valmistamisen todellisten kustannusten mukaan. 

Ateriapalvelujen hinnat vahvistaa aterioiden toimittaja. Kaupungin ruokapalvelun ateriamaksut vahvistaa 

sivistyslautakunta. 

Vammaisten kuljetuspalveluista peritään maksua julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaisesti. Maksun 

päättää vammaisen henkilön palvelusta päättävä viranhaltija tai toimielin. 

Vammaisten asunnoista peritään vuokraa todellisten asumiskustannusten mukaisesti. Vuokrat vahvistaa 

kiinteistön omistaja. Kaupungin suoraan omistamien kiinteistöjen neliövuokran määrittää tekninen 

lautakunta ja tämän perusteella sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa asuntokohtaiset vuokrat. Vuokran 

suuruus on enintään eläkkeensaajan asumistukea laskettaessa asumismenoina huomioon otettava summa. 
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Lastensuojelu 

Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle 
annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten 
korvaamiseksi voidaan periä korvaus. 
 
Lastensuojelun hoidon korvaus voidaan periä kolmella eri tavalla: 
 
1. perimällä lapselle vahvistettu elatusapu (7§ 2 mom.) 
2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7§ 3 mom.) 
3. vahvistamalla vanhemmille erillinen lastensuojelun asiakasmaksu (7§ 1 mom.) 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 7 §:n 1 momentin 
perusteella lastensuojelulain mukaisena sijaishuoltona, avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona 
järjestetystä perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista lapsen vanhemmilta 
perittävä maksu jaetaan heidän kesken maksukyvyn mukaan. 

Lapsen tai nuoren tuloista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 §:n 2 ja 3 
momentin perusteella perittävä maksu lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, 
sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista 
voi olla enintään 1 857,90 euroa kuukaudessa. Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun 
tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. (19.11.2015/1350) 
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Sairaala- ja laitoshoito 

Lyhytaikainen laitoshoito (Asetus 12 §) (kerryttää maksukattoa) 

Maksu hoidosta ja ylläpidosta hoitopäivältä  41,90 €/hoitopv 

(ent. 38,10 €) 

Psykiatrian toimintayksikössä  19,40 €/hoitopv 

  (ent. 17,60 €) 

Asiakasmaksuasetuksen mukaan lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja 

ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä enintään 22,80 euroa hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa 

laitoshoidossa enintään 49,50 euroa hoitopäivältä. Maksuja ei saa kuitenkaan periä terveyskeskuksessa eikä 

sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa 

kertynyt yli seitsemän. Maksuja ei saa myöskään periä mielenterveyslain (1116/1990) 9 §:n perusteella 

järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun perusteella määrätä mainitun lain 8 

§:ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon. (19.11.2015/1350) 

Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisessa laitoshoidossa peritään 19,40 €/hoitopv 

(Asetus 26 §)  (ent.17,60 €) 

Päivä- ja yöhoidon maksut (Asetus 13 §) (kerryttää maksukattoa) 

Maksu päivä- ja yöhoidosta 19,40 €/hoitopv 

  (ent.17,60 €) 

Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen 

toimintayksikössä taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikössä hoidettavana vain joko 

päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito), voidaan häneltä periä 12 §:ssä säädetyn maksun sijasta enintään 

22,80 euroa vuorokaudessa. (19.11.2015/1350) 

Edellä 1 momentissa säädettyä maksua ei saa periä psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annetusta 

hoidosta, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) tarkoittamasta erityishuollosta, 

polikliinisesta päihdehuollosta eikä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 

annetun lain 22 §:n 2 momentissa tarkoitetusta suojatyöstä. Maksua ei saa periä myöskään alle 18-

vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on 

kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. 

Kuntoutushoidon maksut (Asetus 14 §) (kerryttää maksukattoa) 

Maksu kuntoutushoidossa 14,50 €/hoitopäivä 

  ( ent. 13,20 € ) 

 

Vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain (1326/2010) 29 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuna 

laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta 

kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 17,10 euroa hoitopäivältä. (19.11.2015/1350) 
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Edellä 1 momentissa säädettyä maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa 

taikka sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. 

Pitkäaikainen laitoshoito 

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva henkilö (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992) 

7 b §:n mukaan: Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan laitoshoidon alkamisesta lukien 

(terveyskeskuksen vuodeosastot, sairaalat, vanhainkodit ja kehitysvammalaitokset) 

 henkilö, jonka hoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta 

 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 

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 euroa. Jos molemmat puolisot 

ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy asiakasmaksulain 7 c §:n 1 mom. mukaan. 

Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tekijä (asiakasmaksulaki 10 §) 

Maksukykyä arvioitaessa ja maksun suuruutta määrättäessä voidaan, sen estämättä mitä muussa laissa 

säädetään, ottaa huomioon henkilön eläminen yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa 

olosuhteissa, alaikäisten lasten eläminen samassa taloudessa, henkilön tosiasiallisista perhesuhteista 

johtuvat muut maksukykyyn vaikuttavat seikat sekä lapsen elatuksesta annetussa laissa tarkoitettu 

elatusvelvollisuus siten kuin niistä tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa tarkemmin säädetään. 

Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon palvelua 

käyttäneiden henkilöiden tulot siten kuin tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa tarkemmin 

säädetään. 

Asiakasmaksua määrättäessä nettotuloina otetaan huomioon (asiakasmaksulaki 10 b §) 

 palkkatulot 

 eläkkeet ja jatkuvat etuudet 

 hoitotuki (sisältää mahdollisen veteraanilisän) 

 16 vuotta täyttäneen vammaistuki 

 ylimääräinen rintamalisä 

 elinkorot 

 rahasyytinki 

 muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot 

 pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko- (myös määräaikaistilien korot), osinko ja 

vuokratulot (kulut vähennettyinä) 

 maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä verovelvollisten osuus 

yhtymän tulosta (viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistettu) 

 metsätulo, laskennallinen (L 10 a § 2 mom., asetus 28 a §) 
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Asiakasmaksua määrättäessä tuloina ei oteta huomioon (Asiakasmaksulaki 10 b §) 

 lapsilisää ja lapsen hoitotukea 

 asumistukea 

 tapaturmavakuutuksen perustella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja tai haittarahaa 

 rintamalisää  

 elatusapua tai elatustukea, jota maksetaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan puolison 

alaikäiselle lapselle 

 eläkkeisiin ja niihin verrattaviin tuloihin sisältyviä huollettavista aiheutuvia korotuksia 

 muita lain 10 a § 3 mom. tarkoitettuja tukia ja avustuksia 

Tuloista tehtävät lain mukaiset vähennykset (Asiakasmaksulaki 10 c §) 

 suoritettavaksi vahvistetut elatusavut (ei koske puolisoa) 

 tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset 

 kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana maksettava 

etuus, joka on hänen suoritettavanaan 

Asiakasmaksusta tehtävät harkinnanvaraiset vähennykset 

 Asunnon ylläpitokustannuksia voidaan huomioida enintään 3 kk:n ajan pitkäaikaisen laitoshoidon 

alkamisesta. 
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Hammashuollon maksut 

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (Asiakasmaksuasetus 9 §)  

 Ent. maksu 1.3.2016 
alk. 

Perusmaksu / käynti hammaslääkärillä           10,30 € 11,30 € 
Perusmaksu / käynti suuhygienistillä 8,00 € 8,80 € 
Suun perustutkimus 14,70 € 16,20 € 
Suun tutkimus, laaja 29,30 € 32,20 € 
Hampaan paikkaus, yhdelle pinnalle ulottuva täyte 14,70 € 16,20 € 
Hampaan paikkaus, kahdelle tai kolmelle pinnalle ulottuva täyte 29,30 € 32,20 € 
Hampaan paikkaus, terä tai kruunu täytemateriaalista 42,90 € 47,20 € 
Puudutus/leuan puolisko 6,60 € 7,30 € 
Hampaan poisto 14,70 € 16,20 € 
Vaativa hampaan poisto 29,30 € 32,20 € 
Hampaan poistoleikkaus 42,90 € 47,20 € 
Vaativa hampaan poistoleikkaus 60,20 € 66,20 € 
Parodontologinen hoito, suppea 14,70 € 16,20 € 
Limakalvokantoinen hammaskokoproteesi (ei sis. teknikon osuutta) 143,20 € 157,50 € 
Peruuttamaton poisjäänti (sakkomaksu) 39,60 € 43,60 € 
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Terveyskeskusmaksut 

Avosairaanhoidon lääkäripalvelut (Asiakasmaksuasetus 7 §) kerryttää maksukattoa 

Vuosimaksu terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista 35,30 € (ent. 32,10 €) 

Päivystyskäynti perusterveydenhuollon päivystyksessä arkisin 

klo 20-21, lauantaisin ja sunnuntaisin sekä juhlapyhinä  35,30 €  (ent. 32,10 €) 

Maksu peritään 18-vuotta täyttäneiltä eikä sitä oteta huomioon vuosimaksuun 

Vuosimaksu peritään ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. Vuosimaksu 

arkisin 8.00–20.00 ei koske sotiemme veteraaneja. 

Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu  35,30 € (ent. 35,30 €) 

- peritään joka käynnistä 

Päiväkirurginen toimenpide 116,10 € (ent. 105,50 €) 

Sarjahoito 9,70 € (ent. 8,80 €) 

Sarjassa annettavasta hoidosta, kuten jatkuvasta dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, 

siedätyshoidosta-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta, vaativasta haavanhoidosta, muusta 

vastaavasta hoidosta voidaan periä enintään 11,50 euroa hoitokerralta. Maksu saadaan periä enintään 45 

hoitokerralta kalenterivuodessa. (19.11.2015/1350) 

Fysioterapia 9,70 € (ent. 8,80 €) 

Jalkojenhoitomaksu 9,70 € 

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty ajanvaraus 15 vuotta täyttäneiltä 43,60 € (39,60 €) 

Alle 18 vuotiaan lapsen maksut yhdistetään jommankumman huoltajan maksuun. 

Sairaanhoitajan vastaanotolla käynti on maksutonta. 
Hoitajalla käynti ulkokuntalaisille     9,70 €/käynti 
 
Lääkärintodistukset tavallinen 43,60 € (39,60 €) 

Maksu lääkärintodistuksesta ei peritä, jos sillä osoitetaan sairausloman tarve ja haetaan sairasvakuutuksen 

päivärahaa. 

Sotiemme veteraaneille lääkärinlausunto veteraanikuntoutukseen hakemista varten on maksuton. 

Ajokorttitodistus (myös mopo) sekä todistus ajokelpoisuudesta 52,50 € ( ent. 47,70 €) 

Kotiutustiimin viikkomaksu (ensimmäinen viikko, max. 3 krt/päivä) 48,00 €/vko 

Yli viikon kestävät käyntikertamaksun mukaan 

Kahden viikon jälkeen kotihoidon kuukausimaksun mukaisesti 

Alle viikon kestävältä jaksolta peritään tilapäinen kotisairaanhoidon käyntimaksu  12,10 €/käynti 

 



Kemijärven kaupunki ASIAKASMAKSUT 13 
Hyvinvointipalvelut/Yhteiset hyvinvointipalvelut 
 
 

 

Asiakasmaksukatto 

Eräille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuille on säädetty 691 euron vuotuinen katto. Laki sosiaali- 

ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 6 a §. 

Maksujen kertymistä seurataan asiakasmaksukortilla. Jos maksujen summa kalenterivuoden aikana ylittää 

691 euroa, ovat nämä palvelut sen jälkeen maksuttomia, mutta lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 

kuitenkin 19,40 €/hoitopäivä.  

  



Kemijärven kaupunki ASIAKASMAKSUT 14 
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Kaikissa maksupäätöksissä sovelletaan 

Maksun enimmäismäärä (Asiakasmaksulaki 2 §) 

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

Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen (Asiakasmaksulaki 11 §) 

Sosiaalihuollon palveluista määrätty 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 

toteuttamista. 

Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että: 

1) muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa 

tarkoitetuilla perusteilla; tai 

2) maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon 

ottaen. 

Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen 

Asiakkaan maksukyvyn mukaan määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn 

mukaan määräytyvät maksut (pitkäaikainen laitoshoito, kotona annettavan palvelun kk-maksu, 

asumispalvelut) määrätään toistaiseksi. 

Maksu tarkistetaan silloin kun  

 palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti 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 indeksiin. Indeksitarkistuksia tehdään joka toinen 

vuosi. Lisäksi valtioneuvosto voi tehdä erilliskorotuksia. 

Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi samanaikaisesti 

indeksitarkistusten kanssa. 

 

 

  

 


