
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2020 

Palveluohjaus ja –neuvonta sekä palvelutarpeenarviointi ovat aina maksuttomia. 

 

TERVEYSPALVELUT 

AVOTERVEYDENHOIDON MAKSUT 

Vuosimaksu ( sis. etävastaanotto) 41,20€/kalenterivuosi 

Käyntimaksu (ei enimmäismäärää, sis. etävastaanotto) 

 

20,60 €/käynti 

Erikoispoliklinikkamaksu 

 

41,20 €/käynti 

Edellä mainittuja maksuja peritään myös videovälitteisestä (etävastaanotto) 

vastaanotosta kivijalassa. 

 

 

 

 

 

 

Kiirevastaanoton käyntimaksu (maksu 18 vuotta täyttäneeltä) klo 20-24 ja klo 6-

8 sekä lauantait, sunnuntait, pyhäpäivät  

 

28,30€/käynti 

Hoitajan vastaanoton käyntimaksu (sis. etävastaanotto) 10,00 €/ käynti/ 

enintään 5 x 

vuodessa 

Päiväkirurgia 

 

135,10€ 

Fysioterapia 

- yksilökohtainen fysioterapeutin vastaanottokäynti 

- lääkinnällisen kuntoutuksen –ryhmät 

 

11,40€/käynti 

5€/hlö/kerta 

Sarjassa annettava hoito (maksu 18 vuotta täyttäneiltä) mm. dialyysihoito, 

lääkinnällinen kuntoutus, fysioterapia 

- Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. 

 

11,40€/käynti 

Jalkaterapeutin/jalkahoitajan vastaanottokäynti 

- Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. 

 

11,40€/käynti 

Ravitsemusterapeutin vastaanottokäynti 

- Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. 

 

11,40€/käynti 

Maksulliset todistukset: 

- Lääkärintodistus 

- Ajokorttitodistus 

 

Maksuttomat todistukset ja lausunnot: 

- A-todistus 

- B-todistus erityiskorvattavia lääkkeitä varten 

- B-todistus kuntoutusta varten 

- B-todistus sairausloman jatkoa varten 

 

50,80€ 

61,00€ 



- kuolintodistus 
- kuljetustodistus 
- lääkärinlausunto holhousasioissa  

- todistus veteraanien kuntoutushakemusta varten 

- todistus tartuntataudista 

- todistus lapsen sairaudesta  

 

LAITOSHOIDON MAKSUT  

Laitoshoito, lyhytaikainen 

Laitoshoito, lyhytaikainen, psykiatria 

Laitoshoito, lyhytaikainen, päivä tai yö 

Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikainen laitoshoito 

Kuntoutushoito 

 

Alle 18-vuotiailta maksuja peritään enintään seitsemältä hoitopäivältä 

kalenterivuodessa. 

 

48,90€/hpv 

22,50€/hpv 

22,50€/hpv 

22,50€/hpv 

19,90€/hpv 

SUUN TERVEYDENHOIDON ASIAKASMAKSUT  

Perusmaksu, suuhygienisti 

 

10,20 €/käynti 

Perusmaksu, hammaslääkäri  

 

13,10 €/käynti 

Perusmaksu, erikoishammaslääkäri 19,20 €/käynti 

Toimenpideluokituksen mukaiset toimenpiteet: 

Kuvantamistutkimukset: 

- hammaskuva 

- leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus 

- Ehkäisevän hoidon SC-ryhmän käynti 

 

Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito: 

- vaativuusluokka 0-2 toimenpide    

- vaativuusluokka 3-4     

- vaativuusluokka 5-7     

- vaativuusluokka 8-10     

- vaativuusluokka 11 ja sitä suurempi    

 

Proteettiset toimenpiteet: 

- proteesin pohjaus     

- proteesin korjaus     

- akryyliosa- ja kokoproteesi     

- kruunut ja sillat     

- rankaproteesi     

 

Lisäksi oikomislaitteet ja hammasproteesit: hammastekniset kulut enintään 

todellisten kustannusten mukaisina. 

Erikoismateriaalista voidaan periä enintään todellisten kustannuksia vastaava 

maksu. 

 

 

8,40 € 

18,90€ 

8,40€ 

 

 

8,40€ 

18,90€ 

37,50€ 

54,90€ 

77,00€ 

 

 

54,90€ 

37,50€ 

183,50€ 

183,50€/hammas 

222,70€ 

 

 

 

 

 



OSTOPALVELU 

Ostopalveluna hankitusta palvelusta palvelun käyttäjältä peritään samat maksut 

ja korvaukset kuin kunnan itse järjestämistä vastaavista palveluista. 

 

KÄYTTÄMÄTTÖMÄT JA PERUMATTA JÄTETYT AJAT 

Käyttämättä ja perumatta jätetystä lääkärinvastaanottoajasta sekä suun ja 

hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta peritään sakkomaksu 50,80 

€ 15-vuotta täyttäneeltä. 

 

 

TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATTORAJA 

Terveydenhuollon maksukattoraja on 683 €/vuosi 

 

 

 

 

AVOPALVELUT 

Lapsiperheiden palvelut 

Äitiysneuvola Maksuton 

Lastenneuvola Maksuton 

Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola Maksuton 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Maksuton 

Kasvatus. ja perheneuvola Maksuton 

Varhainen perhetyö Maksuton 

Perhetyö, lastensuojelulain mukainen ja sosiaalihuoltolain mukainen Maksuton 

Lapsiperheiden kotipalvelu 

- viranhaltijapäätös vaaditaan 

6 €/h, kuitenkin 

enint. 31 €/kerta 

 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen avovastanottokäynnit, kotikäynnit ja 

päivä- ja ryhmätoiminnat 

Maksuton 

Lyhytaikainen laitoshoito, psykiatria 

Lyhytaikaisen päihdekuntoutuksen asiakasmaksut, harkinnanvaraisia 

22,50 €/hpv 

 

 

Vammais- ja kehitysvammapalvelut 

Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi Maksuton 

Kehitysvammaisten päivätoiminta 

 päivätoiminnan ateriamaksu 

 kuljetus päivätoimintaan 

Maksuton 

4,50€/ateria 

Maksuton 

Tuettu asuminen (asiakas asuu omassa kodissa) 

 ohjaajan kotikäynti 

 

Maksuton 

Ohjattu asuminen (Kuusela) 

 ylläpitomaksu  

 

45€/kk 



 ateriamaksu 

 osa-ateria 

 vuokra 

 sähkö 

 

10€/vrk 

5€/vrk 

200€/kk 

30€/kk 

Autettu asuminen (Pihlajakoti, Kaarikadun yksikkö) 

 ylläpitomaksu  

 ateriamaksu 

 osa-ateria 

 vuokra, Kaarikatu 

 vuokra, Pihlajakoti 

 sähkö  

 vesi (vain Kaarikadun yksikössä) 

 

105€/kk 

10€/vrk 

5€/vrk 

500€/kk 

200€/kk 

30€/kk 

17€/kk (Kaarik) 

Kehitysvammaisten perhehoito 481,50€/kk 

Lyhytaikaisen asumisen ylläpitomaksu asumisyksikössä 22€/vrk 

Lyhytaikaisen asumisen ylläpitomaksu asumisyksikössä omaishoitajan 

lakisääteisten vapaiden ajalta 

 

11,40€/vrk 

Osavuorokautisen hoidon ylläpitomaksu 

 5h tai alle 

 yli 5h 

 

5€/vrk 

10€/vrk 

Osa-ateria asumisyksikössä 5€/vrk 

 

Kotihoito 

Tukipalvelut 

Asiointipalvelu (myös tilapäinen), sisältää mm. apteekkiasioinnin, kauppa-asioinnin.  

- Asiointipalvelumaksu peritään asiakkaalta säännöllisen hoito- tai käyntimaksun 

lisäksi.  

- Asiointikäyntimaksua ei peritä muun hoitokäynnin yhteydessä toimitettujen 

apteekissa annosjaettujen lääkkeiden kuljetuksesta kotihoidon toimistolta 

asiakkaan kotiin. 

 

 

8,00 €/kerta 

Ateriapalvelu 

- kotiin kuljetettuna (myös Hopealinnan ruokasaliateria) 

- ruokasaliateria (Sarapiha, Punatulkku, Juupakoti) 

 

8,00 €/kerta 

5,50 €/ateria 

Kylvetys kodin ulkopuolella hoitajan avustamana (kuljetuksesta vastaa asiakas itse) 

- omassa kodissa ei peseytymismahdollisuuksia 

 

10,00€/ kerta 

 

Saunominen itsenäisesti Sarapihassa, Punatulkussa tai Juupajoen päiväkeskuksessa 

- omassa kodissa ei saunaa/peseytymismahdollisuuksia 

 

5,00 €/kerta 

Turvapalvelut   

- Turvapalvelu tarkoittaa turvapuhelinta ja turvaranneketta, jolla asiakas voi hälyttää 

apua, mikäli hän tarvitsee apua terveydentilastaan johtuen.    

- Turvapalvelu voidaan myöntää, jos:  

 Asiakkaalla on epävakaa terveydentila, eksymisiä, kaatumisia tai niiden uhkaa.  

 Asiakas on turvaton ja sosiaalinen verkosto puuttuu.  

 

50,00 € / kk 



 Asiakkaalla on olemassa todettu terveydellinen syy, joka realisoituessaan 

edellyttää nopeasti saatavaa apua (esim. sydänkohtaus).  

- Turvapalvelumaksu sisältää turvapuhelimen ja siihen liittyvät lisälaitteet sekä 

auttamiskäynnit. 

Kuntouttava päivätoiminta, koko päivä 

- sisältää lounaan ja päiväkahvin 

- palveluasumisen asiakkaalle 

 

16,50€/kerta 

10,00€/kerta 

Kuntouttava päivätoiminta, puolipäivä 

- sisältää lounaan 

- palveluasumisen asiakkaalle 

 

11,00€ / kerta 

5,00€ / kerta 

 

Tilapäinen kotihoito 

Tilapäisellä kotihoidolla tarkoitetaan yksittäistä kotihoidon käyntiä tai 

määräaikaisesti (alle kuukauden ajan) tarvittavia kotihoidon käyntejä. 

Myös hätäkeskuksen pyytämistä kotikäynneistä (nostokeikat) asiakas maksaa 

tilapäisen kotihoidon käynnistä perittävän maksun. 

12,00€ / alkava tunti, 

enintään 150€/30 pv 

Saattohoidon sairaanhoitajan kotikäynnit 

- edellyttää, että saattohoitopäätös on tehtynä 

- Huom. jos tarvitaan lisäksi kotihoitoa, asiakasmaksu määräytyy kotihoidon 

asiakasmaksujen mukaisesti.  

12€/käynti, enintään 

24€/vrk 

Voimavarahoitajan kotikäynnit 

- maksuton palvelu, enintään 2 viikon ajan.  

Maksuton 

      

Säännöllinen kotihoito 

 

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu määräytyy asiakasmaksuasetuksen 3§:n perusteella. Asetus 

määrittelee enimmäismaksuprosentin tulorajan ylittävistä bruttotuloista. Asetuksen määrittämä tuloraja 

määräytyy perhekoon mukaan. Kaupunki määrittelee asiakasajan rajat maksuprosentteineen 

enimmäismaksuprosentin ja perhekoon huomioiden. 

 

Säännöllisen kotihoidon maksuun lasketaan perushoivatyön lisäksi lääkärin kotikäynnit, hoitajan 

etävastaanotto ja lääkkeiden annostelu, joka voidaan tehdä hoitajan tekemänä tai apteekin 

annosjakeluna. Annosjakeluun kuluva aika lisätään säännöllisen kotihoidon käyntiaikaan. Myös 

säännöllisen kotihoidon asiakkaalle annettavaan kotikuntoutukseen kuluva aika lisätään säännöllisen 

kotihoidon käyntiaikaan.  

 

Säännölliseen kotihoitoon kuuluvien palveluiden maksutaulukko 

Perhekoko Tuloraja 

€ 

Maksu%, kun 

tunnit kk:ssa 

0 – 3:59 

Maksu%, kun 

tunnit kk:ssa 

4 – 9:59 

Maksu%, kun 

tunnit kk:ssa 

10 – 17:59  

Maksu%, kun 

tunnit kk:ssa 

18 – 25:59 

Maksu%, kun 

tunnit kk:ssa 

26 tai yli 

1 588,00 11  20 25 30 35 

2 1084,00 8 13 16 19 22 

3 1701,00 6 10 13 15 18 

4 2103,00 6 9 11 13 15 

5 2546,00 6 7 9 11 13 

6 2924,00 6 6 8 9 11 

korotus/ 

lisähenkilö 

357,00      



 

Maksun laskentatapa: 

Bruttotuloista vähennetään perhekoon mukainen tuloraja ja erotuksesta määrätään maksu kotihoidon 

suunnitellun käytön mukaisesti. 

 

Esim. Yksin asuva rouva, bruttotulot 1300€/kk, maksun määrittelyssä huomioitavat tulot 1300€ - 

588€=712€, kotihoitopalvelua 15h/kk  asiakasmaksu=25 % tulorajan ylittävästä bruttotulosta eli 

0.25x712€/kk=178€/kk 

Jos asiakkaan lääkehoito toteutetaan apteekin annosjakeluna, apteekin perimä annosjakelukustannus 

vähennetään kotihoidon kuukausimaksusta. 

 

Omaishoito 

Sairaanhoitajan kotikäynti (tilapäinen kotisairaanhoito) 

 

Kotihoidon lääkärin kartoituskäynti ja vuositarkastus kotikäyntinä ovat maksuttomia. 

Palvelu tarjotaan kahteen ylimpään palkkioryhmään kuuluvalle omaishoidettavalle. 

 

Jos omaishoidettava tarvitsee säännöllistä kotihoitoa, asiakasmaksu määräytyy 

säännöllisen kotihoidon maksun mukaan.  

   

12 €/käynti 

Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden aikainen hoito  

 tehostetussa palveluasumisessa 

 perhehoidossa perhekodissa tai omassa kodissa  

 

Muu tilapäinen hoito 

 tehotetussa palveluasumisessa  

 kuntoutusosasto Harjupeipossa (kartuttaa maksukattoa) 

 kuntoutusosasto Harjupeippo, maksukaton täyttymisen jälkeen 

 ympärivuorokautinen hoito tai yli 8h kestävä perhehoito perhekodissa tai asiakkaan 

omassa kodissa  

 osavuorokautinen perhehoito, 3 – 8h/vrk, perhekodissa tai asiakkaan omassa 

kodissa 

 

11,40€/hpv 

11,40€/vrk 

 

 

34,80€/hpv 

48,90€/hpv 

22,50€/hpv 

 

34,80€/hpv 

 

17€/pv 

  

 

 

ASUMISPALVELUT 

Turva-asunnot/tilapäisasunnot 

 

Asiakas maksaa asunnon päivävuokran ja lisäksi tarvitsemansa palvelut samalla tavalla kuin omassa 

kodissa asuessaan. 

 

Palveluasuminen  

Vuokra 

 

12€/m2 

Ateriamaksu (sisältää kaikki ateriat) 

 

410€/kk 

Tukipalvelumaksu (sisältää siivouksen, vaatehuollon ja turvapalvelut) 160€/kk 



 

Tulosidonnainen hoivapalvelumaksu 

 

Nettotulojen mukaan 

määräytyvä 

Hoivapalvelumaksun määräämisessä käytettävä prosentti 

 

75% 

Apteekin perimä lääkkeiden annosjakelumaksu vähennetään asiakkaan 

kuukausimaksusta. 

 

 

Tulosidonnaisen hoivapalvelumaksun laskukaava:  

Nettotulot – vuokra – ateriamaksu (410€) – tukipalvelumaksu (160€) – vähimmäiskäyttövara (160€) = 

jäännös. 

Jäännöksestä 75% muodostaa hoivapalvelumaksun (=0,75xjäännös).  

 

Esimerkki: 

Nettotulot 1600€ (sisältää mm. hoitotuen ja asumistuen) 

Vuokra 480€ 

Ateriamaksu 410€ 

Tukipalvelumaksu 160€ 

Vähimmäiskäyttövara 160€ 

 

1600€ - 480€ - 410€ - 160€ - 160€ = 390€ 

Hoivapalvelumaksu on 0,75 x 390€ = 295,50€ 

Asiakkaan maksut yhteensä 1345,50€  

Käyttövaraksi jää 257,50€ 

Pienituloisen puolison jäädessä asumaan omaan kotiin, maksun määräämisessä käytetään harkintaa. 

 

 

Poissaolot   

Tilapäiset poissaolot eivät vaikuta vuokran määrään. Ateriamaksu ja tukipalvelumaksu hyvitetään 

jokaiselta poissaolovuorokaudelta. Hoivapalvelumaksua ei peritä laitoshoidon ajalta, muissa tapauksissa 

(esim. kotiloma) hoivapalvelumaksu hyvitetään 5 vrk ylittävältä ajalta.  

 

 

 

Tehostettu palveluasuminen  

Vuokra 

 

Neliövuokra vaihtelee 

yksiköstä riippuen 

Ateriamaksu (sisältää kaikki ateriat) 410 €/kk 

Tukipalvelumaksu (sisältää siivouksen, vaatehuollon ja turvapalvelut) 160 €/kk 

Tulosidonnainen hoivapalvelumaksu 

 

Nettotulojen mukaan 

määräytyvä 

Hoivapalvelumaksun määräämisessä käytettävä prosentti 85% 

Apteekin perimä lääkkeiden annosjakelumaksu vähennetään asiakkaan 

kuukausimaksusta. 

 

 

Tulosidonnaisen hoivapalvelumaksun laskukaava:  

Nettotulot – vuokra – ateriamaksu (410€) – tukipalvelumaksu (160€) – vähimmäiskäyttövara (160€) = 

jäännös. 

Jäännöksestä 85% muodostaa hoivapalvelumaksun (=0,85xjäännös).  



 

Esimerkki: 

Nettotulot 1600€ (sisältää mm. hoitotuen ja asumistuen) 

Vuokra 480€ 

Ateriamaksu 410€ 

Tukipalvelumaksu 160€ 

Vähimmäiskäyttövara 160€ 

 

1600€ - 480€ - 410€ - 160€ - 160€ = 390€ 

Hoivapalvelumaksu on 0,85 x 390€ = 331,50€ 

Asiakkaan maksut yhteensä 1381,50€  

Käyttövaraksi jää 218,50€ 

Pienituloisen puolison jäädessä asumaan omaan kotiin, maksun määräämisessä käytetään harkintaa. 

 

Poissaolot   

Tilapäiset poissaolot eivät vaikuta vuokran määrään. Ateriamaksu ja tukipalvelumaksu hyvitetään 

jokaiselta poissaolovuorokaudelta. Hoivapalvelumaksua ei peritä laitoshoidon ajalta, muissa tapauksissa 

(esim. kotiloma) hoivapalvelumaksu hyvitetään 5 vrk ylittävältä ajalta.  

 

 

Lyhytaikainen palveluasuminen, lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen, lyhytaikainen laitoshoito 

Lyhytaikainen palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen 34,80 €/hpv 

Päivähoito palveluasumisessa tai tehostetussa palveluasumisessa 22,50 €/pv 

Yöhoito palveluasumisessa tai tehostetussa palveluasumisessa 22,50 €/yö 

Lyhytaikainen laitoshoito 

 maksukaton (683 €) täyttymisen jälkeen 

48,90 €/hpv 

22,50 €/hpv 

  

Laitoshoito 

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakasmaksulain ja –asetuksen mukaisesti 

asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista. Jos 

suurempi tuloinen puoliso on laitoshoidossa, hoitomaksu voi olla enintään 42,5 % puolisoiden 

yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön vähintään 110€/kk. 

Laitoshoidossa lääkkeet sisältyvät asiakasmaksuun. 

 


