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1. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jollei palvelua ole säädetty
maksuttomaksi tai lailla toisin säädetä. Someron kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin
734/1992 ja –asetukseen 912/1992, Someron kaupungin perusturvalautakunnan hyväksymään
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuohjeeseen 2022.
Sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksulaki, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettu laki sekä tuomioistuinmaksulaki on uudistettu 30.12.2020. Lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan 1.1.2022.
Valtioneuvosto on muuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta
1.1.2022 lukien. Tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriin on tehty indeksitarkastus vuosille 2022 – 2023.

1.1.

Asiakasmaksun enimmäismäärä

Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten
suuruinen.
Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa on määritelty tietyille palveluille enimmäismaksu tai maksu
on säädetty perittäväksi asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksujen enimmäismäärät ja tulorajat
tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti.
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 2 §).

1.2.

Maksun periminen

Asiakkaalle tulee antaa maksua koskevaa päätöstä vastaava lasku. Laskussa tulee näkyä tieto
siitä, kerryttääkö perittävä maksu 6 a §:ssä tarkoitettua maksukattoa. Jos lasku kerryttää maksukattoa, on laskussa lisäksi oltava tieto siitä, että asiakkaan on seurattava maksukaton ylittymistä.
Muuhun laskuun kuin 2 b §:ssä tarkoitettua päätöstä koskevaan laskuun on liitettävä oikaisuvaatimusohje.
Maksua perittäessä on otettava huomioon asiakkaan yksityisyyden suoja ja henkilökohtainen turvallisuus.
Saatavien perinnässä käytetään myös perintätoimisto Intrum Justitian palveluita. Kaupunki perii
saatavaa yhden kerran, jonka jälkeen perintä annetaan perintätoimiston tai ulosoton hoidettavaksi.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain perusteella määritellyt asiakasmaksut ovat suoraan ulosmitattavissa ilman tuomioistuimen päätöstä. Julkisen saatavan ulosotossa
perintätoimisto ei voi toimia hakijana tai asiamiehenä, vaan hakijana toimii kunta.
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 17 §, laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta).
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1.3.

Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut

Asiakkaan tulee saada päätös maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta, jossa on oltava ainakin seuraavat tiedot:
-

päätöksen tehnyt viranhaltija ja päätöksen tekemisen ajankohta
asiakas, johon päätös välittömästi kohdistuu
palvelu, jota päätös koskee
palvelusta perittävän maksun suuruus ja peruste
o päätöksen liitteenä tulee olla laskelma, johon maksu perustuu
sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asiakas voi pyytää tarvittaessa lisätietoa päätöksestä

Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohje.
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 2 b §)

1.4.

Oikaisuvaatimusohje

Maksua koskevaan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisua ei
kuitenkaan saa vaatia laskuun, joka koskee maksukyvyn mukaan määräytyvää päätöstä.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se:



johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Someron perusturvatoimistoon määräajan viimeisenä päivänä
ennen aukiolon päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä.
Mikäli asiasta ei ole lähetetty erillistä päätöstä, katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua laskun päiväyksestä. Mikäli asianosainen on
30 päivän kuluessa laskun tiedoksisaannista pyytänyt erillistä kirjallista oikaisuvaatimusohjetta,
katsotaan tiedoksisaanti tapahtuneen kuitenkin vasta seitsemän päivän kuluttua kirjallisen oikaisuvaatimusohjeen lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
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-

päätös, johon haetaan oikaisua,
se, millaista oikaisua vaaditaan sekä
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Someron perusturvatoimisto
Jänistie 1,
31400 Somero
Puh. 040 1268225
perusturvatoimisto@somero.fi
Aukioloajat: ma-pe 9.00-15.00.
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 15 §)

1.5.

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu

Mikäli asiakas tai hänen edustajansa on varannut vastaanottoajan terveydenhuollon palveluihin
tai sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- tai asumispalvelupaikan ja asiakas on ilman
hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön, voidaan asiakkaalta periä enintään 51,50
euroa.
18 vuotta täyttäneiltä




51,50 €

ennalta varatut terveydenhuollon vastaanottoajat (terveyskeskuslääkäri, sairaanhoitaja,
terapiat, kuvantamistutkimukset)
sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikainen hoito- tai asumispalvelupaikka
hammashuollon vastaanottoajat

Maksu voidaan periä vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä kohtuuttomana ja varauksen yhteydessä on ilmoitettu mahdollisuudesta periä määrätty maksu sekä antanut ohjeet ajan tai paikan peruuttamiseksi ennalta. Maksun perimistä sekä ajan ja paikan peruuttamista koskevat tiedot
on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää niiden sisällön. Maksua ei saa periä alle 18vuotiaalta asiakkaalta.
Säännöstä sovelletaan myös silloin, mikäli kunta on asiakkaan tai tämän edustajan aloitteesta varannut asiakkaalle vastaanottoajan taikka paikan lyhytaikaiseen hoito- tai asumispalveluun. Tällöin maksun periminen edellyttää lisäksi, että asiakasta on informoitu ja ohjeet on annettu kirjallisesti sekä että asiakasta tai tämän edustajaa on muistutettu asiakkaalle varatusta ajasta tai paikasta.
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 §)
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1.6.

Maksukatto

Asiakasmaksujen enimmäismäärä (maksukatto) asiakkaalle on 692 euroa kalenterivuodessa
(2022). Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Lyhytaikaista laitoshoitoa tai laitospalvelua
saavan 18 vuotta täyttäneen asiakkaan ylläpidosta voidaan kuitenkin periä enintään 22,80 euroa
vuorokaudelta, vaikka maksukatto olisi ylittynyt.
Asiakkaan tulee itse seurata maksukaton täyttymistä. Someron terveyskeskuksen tietojärjestelmä kerää maksukaton toteuttamiseksi tietoja suoritetuista asiakasmaksuista. Muut kuin Someron terveyskeskuksen maksut huomioidaan, mikäli maksuista toimitetaan laskukopiot ja maksukuitit.
Asiakasmaksukattoa kerryttävät kalenterivuoden aikana perityt maksut (1.1.2022)
-

-

terveyskeskuksen avosairaanhoidon palvelu
poliklinikan antama tutkimus ja hoito
päiväkirurginen toimenpide
suun ja hampaiden tutkimus ja hoito lukuun ottamatta hammasteknisiä kuluja
suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet
terveydenhuollon ammattihenkilön antama fysioterapia, neuropsykologinen kuntoutus,
ravitsemusterapia, jalkojenhoito, puheterapia, toimintaterapia ja muu niihin rinnastettava
toimintakykyä parantava ja ylläpitävä hoito
sarjassa annettava hoito
päivä- ja yöhoito
tilapäinen kotisairaanhoito ja tilapäinen kotisairaalahoito
lyhytaikainen terveydenhuoltolain 67 §:n mukainen laitoshoito ja lyhytaikainen sosiaalihuoltolain 22 §:ssä tarkoitettu laitospalvelu
terveydenhuoltolain 29 §:n (2 mom. 7 kohta) mukainen lääkinnällisen kuntoutuksen laitoskuntoutusjakso, jota annetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisia palveluja saavalle henkilölle

Maksukattoa laskettaessa EI oteta huomioon:
-

-

-

maksua, joka on peritty työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015), sotilasvammalain, liikennevakuutuslain (460/2016),
potilasvakuutuslain (948/2019) tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta hoidosta
maksua, joka on peritty henkilöltä, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa, lukuun ottamatta
maksua, joka on peritty henkilöltä, jolla on Euroopan unionin lainsäädännön tai Suomea
sitovan kansainvälisen sopimuksen nojalla oikeus terveyspalveluihin samoin edellytyksin
kuin Suomessa asuvalla henkilöllä tai joka kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n ja erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 §:n 1 momentin mukaan rinnastetaan kunnan asukkaaseen.
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetyistä palveluista perityt maksut ovat
kokonaan asiakasmaksulain 6 a §:ssä tarkoitetun maksukaton ulkopuolella.

Edellä tarkoitetuista palveluista saa periä maksun, vaikka maksukatto olisi ylittynyt.
Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen

7

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Tällöin palvelut ovat maksuttomia kaikille
henkilöille, joiden maksut otetaan yhdessä huomioon.
Maksukaton ylittymisen jälkeen asiakkaalle annetaan hakemuksesta vapaakortti. Vapaakortti on
voimassa kyseisen kalenterivuoden loppuun asti koko maassa. Kun asioidaan Someron kaupungin ulkopuolella, tulee vapaakortti esittää aina käynnin tai hoidon yhteydessä. Someron terveyskeskuksessa annettua vapaakorttia ei tarvitse esittää. Someron ulkopuolella myönnetty vapaakortti tulee esittää asioidessa Someron terveyskeskuksessa.
Jos palvelun käyttäjä on kalenterivuoden aikana suorittanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja enemmän kuin 692 euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Mikäli vaatimusta liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta ei ole tehty 692 euron rajan
ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana, menettää palvelun käyttäjä oikeutensa palautukseen. Vuonna 2022 määrättyjen asiakasmaksujen perusteella tulee vapaakorttia ja mahdollisia
maksujen palautuksia vaatia viimeistään vuoden 2023 aikana. Jos maksun sisältyminen maksukattoon selviää viranomaisen tai vakuutusyhtiön päätöksen taikka muutoksenhaun vuoksi vasta
maksukaton seurantavuoden jälkeen, tulee vaatimus liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta tehdä vuoden kuluessa siitä, kun päätös on annettu tai muutoksenhaun johdosta annettu
päätös on tullut lainvoimaiseksi.
Vaatimukset maksukuitteineen tai muualta myönnettyine vapaakortteineen tulee toimittaa Someron kaupungin perusturvan hallintoon osoitteella:
Perusturvan hallinto,
Jänistie 1,
31400 SOMERO
Kunta tai kuntayhtymä saa kerätä välttämättömiä tietoja asiakkaan maksukaton täyttymisen seuraamiseksi. Lisäksi kunnalla tai kuntayhtymällä on oikeus saada julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta välttämättömät tiedot maksukaton täyttymisen seuraamiseksi salassapitosäännösten estämättä.
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 6a §)

1.7.

Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuun

Kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakasmaksun jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta
palvelusta (kotihoito), pitkäaikaisesta asumispalvelusta (palveluasuminen), pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, pitkäaikaisesta perhehoidosta ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta, vaikka
palvelu keskeytyisi tilapäisesti asiakkaasta johtuvasta syystä. Jos palvelu keskeytyy yli viideksi
päiväksi, maksua ei peritä viittä päivää ylittävältä ajalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta tai kuntayhtymästä johtuvasta syystä tai siksi, että asiakas on laitoshoidossa, maksua ei peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei
peritä lainkaan.
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 10 k §)
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1.8.

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

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 toteutumista.
Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää
-

muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1
momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai
maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat
huomioon ottaen.

Someron kaupunki ei ole päättänyt muiden kuin 1 mom. mukaisten maksujen perimättä jättämisestä tai alentamisesta. Maksujen alentaminen tai perimättä jättäminen koskee vain maksukyvyn
perusteella määriteltyjä asiakasmaksuja.
Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa
laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden.
Maksun alentamista tai perimättä jättämistä voi anoa erillisellä lomakkeella, joka on saatavissa
Someron kaupungin verkkosivuilta tai perusturvan toimintayksiköistä.
Asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä voi anoa kevennetyllä menettelyllä, jos asiakkaalle on myönnetty jokin seuraavista etuuksista:
-

takuueläke ja jos ei ole puolisoa
työmarkkinatuki ja työttömyysturvan peruspäiväraha ja jos ei ole puolisoa
toimeentulotuki (myönteinen päätös kyseiseltä tai edelliseltä kuukaudelta)

Kevennetyssä menettelyssä tulee toimittaa todistus saadusta etuudesta sekä viimeisin verotuspäätös hakemuksen liitteenä. Hakemus asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä
voidaan tällöin käsitellä ilman laajempaa selvitystä tuloista ja varallisuudesta. Jos asiakkaalla on
myönteinen päätös toimeentulotuesta, verotuspäätöstä ei tarvitse toimittaa.
Kunnan on annettava asiakkaalle tieto siitä, että maksun alentamista tai perimättä jättämistä voi
anoa. Tieto on annettava ennen ensimmäistä palvelutapahtumaa tai sen yhteydessä. Jos tiedon
antaminen ei ole mahdollista ennen palvelutapahtumaa tai sen yhteydessä, sen voi antaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään maksua perittäessä. Tieto on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön. Tietoa annettaessa asiakkaalle on annettava sen tahon nimi ja yhteystiedot, jolta asiakas voi tarvittaessa pyytää lisätietoja.
Tieto on annettava asiakkaalle henkilökohtaisesti kirjallisesti tai suullisesti. Tieto voidaan antaa
myös asiakkaan yksilöivän sähköisen palvelun välityksellä. Jos tieto annetaan muulla tavalla kuin
kirjallisesti, asiakkaalle on hänen pyynnöstään annettava tieto myös kirjallisena.
Asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä koskevat anomukset toimitetaan perusturvan hallintoon, os. Jänistie 1, 31400 SOMERO.
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 11 §)
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1.9.

Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen

Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (pitkäaikainen laitoshoito, kotona annettavan palvelun kuukausimaksi, asumispalvelut) määrätään toistaiseksi.
Maksut tarkistetaan 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
voimassaolevan lainsäädännön mukaan joka toinen vuosi. Seuraavan kerran indeksitarkastukset
tehdään marraskuussa 2023, jolloin tarkistukset tulevat voimaan vuoden 2024 alussa. Asiakasmaksut tarkistetaan viimeistään tässä yhteydessä.

1.10. Rintamaveteraanit
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1184/1988) velvoittaa kunnat tai kuntayhtymät järjestämään rintamaveteraaneille maksuttomasti heidän tarpeensa mukaiset kotona asumista tukevat
palvelut. Palvelut ovat yksilöllisiä ja perustuvat aina palvelutarpeeseen.
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta 12 a §:
”Rintamaveteraanille korvataan sosiaalihuoltolain (1201/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisista kotipalveluista, 7 kohdan mukaisista asumispalveluista ja 9 kohdan mukaisista liikkumista tukevista palveluista, omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta
sekä terveydenhuoltolain 24 §:n mukaisista sairaanhoitopalveluista aiheutuneet kustannukset (kotona asumista tukevat palvelut).”
Rintamaveteraanilta ei peritä maksua tai korvausta kotona asumista tukevista palveluista, palveluasumisessa, perhehoidossa sekä tehostetussa palveluasumisessa hoivasta ja hoidosta sekä
ateria- ja tukipalveluista, Korvaus peritään valtiokonttorilta.

1.11.

Sota- ja sotilasinvalidit

Sota- ja sotilasinvalideilta, joiden työkyvyttömyysaste on vähintään 20% ja vuosien 1939-1945 sotien johdosta vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 %, ei
peritä asiakasmaksua kotihoidon palveluista, asumispalveluista sisältäen hoiva, tuki- ja ateriapalvelut), laitoshoidosta, liikkumista tukevista palveluista, omaishoidon tuesta sekä sairaanhoitopalveluista Palvelu- tai tukiasunnosta perittävää vuokraa tai vastaavaa maksua ei korvata. Korvaus
peritään Valtiokonttorilta.
(Sotilasvammalaki 6 §)
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2. Kotiin annettavien palveluiden maksut
2.1.

Säännöllinen kotihoito

Ei kerrytä maksukattoa.
Jatkuvasta ja säännöllisesti annetusta terveydenhuoltolain 25 §:ssä tarkoitetusta kotisairaanhoidosta ja kotisairaalahoidosta sekä sosiaalihuoltolain 19 §:ssä tarkoitetusta kotipalvelusta ja 20
§:ssä tarkoitetusta kotihoidosta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän
maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu (asiakasmaksulaki 7 b§). Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia.
Kotihoito katsotaan jatkuvaksi ja säännölliseksi, kun asiakas saa apua säännöllisesti vähintään
kerran viikossa ja lisäksi palvelun sen alkamisesta lukien arvioidaan kestävän vähintään kaksi
kuukautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kaksi kuukautta.
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 b§)
Jatkuvasta ja säännöllisestä kotiin annettavista palvelusta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy hoito-ja palvelusuunnitelmaan kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja
perheen koon mukaan. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan aina palvelujen tarpeen tai asiakkaan tulojen muuttuessa olennaisesti, vähintään kuuden kuukauden välein. Muutosta asiakasmaksuun ei tehdä, jos palvelun määrä muuttuu tilapäisesti. Palvelumäärän osalta tarkistus tehdään kolmen kuukauden välein tai palvelumäärän pysyvästi muuttuessa. Maksu määräytyy seuraavan taulukon perusteella bruttotuloista määriteltynä prosenttiosuutena.
Someron kaupungin kotihoidon maksut ovat aiemmin perustuneet käyntimääriin. Tuntiperusteiseen
laskutukseen on siirrytty 1.7.2021 alkaen.
Maksu saa olla enintään taulukossa 1. määritellyn maksuprosentin osoittama määrä asiakasmaksulain 10 §:ssä säädetyn tulorajan ylittävistä kuukausituloista.
Tulorajat ovat seuraavat:
Perheen koko, henkilömäärä
Tuloraja, euroa kuukaudessa

1
598

2
1103

3
1731

4
2140

5
2591

6
2976

Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla kustakin seuraavasta
henkilöstä.
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Maksuprosentit ovat seuraavat:
Palvelutunnit
kuukaudessa
4 tuntia tai
vähemmän
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 tai
enemmän

Maksuprosentti perheen koon mukaan
1
2
3
4

5

6 henkilöä
tai enemmän

8,00

7,00

6,00

6,00

6,00

6,00

10,00
12,00
14,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
23,00
24,00
24,50
25,00
25,50
26,00
26,50
27,00
27,50
28,00
28,50
29,00
29,50
30,00
30,50
31,00
31,50
32,00
32,50
33,00
33,50
34,00
34,50
35,00

8,75
10,50
12,25
14,00
14,75
15,50
16,25
17,00
17,75
18,50
19,25
20,00
20,50
21,00
21,50
22,00
22,50
23,00
23,50
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

7,50
9,00
10,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00

7,50
9,00
10,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

7,50
9,00
10,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

7,50
9,00
10,50
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

Taulukko 1. Kotihoidon maksuprosentti perheen koon mukaan.
Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä saadaan käyttää maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen tuntiin
ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin.
Jos asiakkaan palvelutarve edellyttää kahden työntekijän samanaikaista läsnäoloa, niin hoitotunnit määräytyvät työntekijöiden yhteenlaskettujen läsnäolotuntien mukaan.
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-

-

Mikäli asiakkaan avun tarve muuttuu siten, että se vaikuttaa kuukausimaksun suuruuteen, maksun muutos otetaan huomioon siitä päivästä alkaen, kun todetaan muutoksen
olevan pysyvä.
Mikäli asiakkaan tulot muuttuvat oleellisesti, maksua tarkistetaan. Asiakasmaksut tarkistetaan kuitenkin vähintään joka toinen vuosi (samanaikaisesti lakisääteisten indeksitarkistusten kanssa). Indeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään lähimpään täyteen euroon,
ja ne tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden alusta.

Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot säännöllisessä kotihoidossa
-

-

palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitonomaisissa
olosuhteissa elävän henkilön:
o veronalaiset ansio- ja pääomatulot (jos tulo on yli 10,00 €/kk) (Huom! Bruttotulot)
o verosta vapaat tulot (esim. hoitotuki (pois lukien veteraanilisä), elatusapu ja -tuki)
o laskennallinen metsätulo
o jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat tai tunnustus otetaan tulona
huomioon siltä osin kuin ne säädetään veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 §:n 2
momentissa
Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo.

Tulot, joita ei oteta huomioon:
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea:
-

kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta
rintamalisää
hautausavustusta
asumistukea
vammaistukea
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
eikä muita 29 §:ssä mainittuja tukia ja avustuksia

Tuloista tehtävät vähennykset
Ennen kuin asiakasmaksu määrätään, on kuukausituloista vähennettävä:
-

Asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset
Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa tarkoitettu pesänjakajan
tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka asiakkaan on suoritettava rahana
Kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka asiakkaan on suoritettava rahana
Tuomioistuimen tai holhousviranomaisen hänelle määräämän edunvalvojan palkkion perusmaksu sekä edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään perusmaksun suuruisena.
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2.2.
-

2.3.

Tilapäinen kotihoito ja kotisairaanhoito
Lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti
Muun henkilön suorittama kotikäynti
Tilapäinen kotihoito, kotiutustiimi
(kesto enintään 2 viikkoa, laskutetaan
enintään 2 käyntiä / päivä)

19,20 €/käynti
12,20 €/käynti
12,20 €/käynti

Kotihoidon maksua ei peritä

Lapsiperheiden kotipalvelut ovat maksuttomia, mikäli palveluntarve perustuu sosiaalihuoltolain
mukaiseen palvelutarpeen arvioon.

2.4.

Etäpalveluna toteutettu kotihoidon käynti/ videokuvallinen yhteys

Ei kerrytä maksukattoa.
Etäpalveluna toteutettavalla kotihoidon käynnillä tarkoitetaan videokuvallisen internetyhteyden
välityksellä toteutettua kotihoidon käyntiä. Asiakas hankkii käyttöönsä helppokäyttöisen tietokoneen tai tablettilaitteen. Asiakasta avustetaan tarvittaessa laitteen hankinnassa. Kotihoidon asiakkaalla etäkäynnin aika lasketaan palveluaikaan asiakasmaksua määrittäessä. Erikseen arvioiduissa tilanteissa etäpalvelu voidaan toteuttaa myös tavallisena puheluna osana palvelukokonaisuutta. Kotihoidon palvelu voidaan toteuttaa myös pelkästään etäpalveluna videopuhelun
avulla. Videokuvallinen yhteys toimii myös yhteydenpitovälineenä tarvittaessa omaisten ja kotihoidon asiakkaan sekä kotihoidon välillä.

2.5.

Tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut

Ei kerrytä maksukattoa.
Tukipalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa (734/1992) tai – asetuksessa, joten kunta voi periä niistä päättämänsä kohtuullisen maksun asiakassuunnitelmaan sisältyvistä tukipalveluina järjestettävistä tai asumispalveluun liittyvistä ateria-, vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- ja turvapalveluista, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävistä palveluista
sekä muista vastaavista asumista tukevista palveluista. Kotona annettavan palvelun maksut eivät
saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Tehostettuun palveluasumiseen liittyvistä palveluista ei saa periä maksua.

2.5.1.

Turvapuhelin ja paikantava turvaranneke

Someron kaupungilla ei ole omaa turvapuhelin- tai turvarannekepalvelua. Asiakas hankkii turvapuhelin- ja turvarannekepalvelun itse suoraan palveluntuottajilta. Asiakas tilaa palveluun liittyvät
turvapuhelimet ja turvarannekkeet palveluntuottajalta itse.
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2.5.2.

Turva-auttajakäynti

Muulla tilapäisellä auttajakäynnillä tarkoitetaan muulla kuin turvapuhelimella tai -hälyttimellä
pyydettyä turvahälytykseen verrattavaa satunnaista käyntiä. Asiakkaalta laskutetaan enintään 15
käyntiä/kuukausi.
-

2.5.3.

Turva-auttajakäynti

16,00 € /käynti

Siivouspalvelu

Kotihoito ei pääsääntöisesti anna siivouspalvelua. Hoitohenkilöstö avustaa asiakasta palveluntuottajan hankkimisessa.

2.5.4.

Pyykkipalvelu

Kotihoito ei pääsääntöisesti anna pyykkipalvelua. Hoitohenkilöstö avustaa asiakasta yksityisen
pesulapalveluntuottajan hankkimisessa.

2.5.5.

Saunapalvelu

Palvelutarpeen arvioon perustuva saunapalvelu
(Esim. päivätoiminnan yhteydessä)

2.5.6.

10€/käynti

Saatto- / asiointiapu

Saatto- /asiointiapu

18 €/h

Tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon asiakkaille virka-aikana
esim. lääkärissä käynti.

2.6.

Päivätoiminta

Ei kerrytä maksukattoa.
Someron kaupunki toteuttaa ikäihmisten päivätoiminnan ostopalveluna. Päivätoimintaan hakeudutaan kotihoidon palvelutarpeenarvion kautta. Käytössä on myös palveluseteli. Someron perusturvalautakunta tarkistaa palvelusetelin arvon vuosittain.
Ikäihmisten päivätoiminnan palvelusetelin arvo on 40 euroa.
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Päivätoiminnan asiakasmaksu

15 €/päivä

Aamukahvi, Lounas ja päiväkahvi sisältyvät hintaan. Kuljetus omakustanteinen.
Omaishoidettavien lyhytaikainen päivähoito
(enintään 6 h/päivä)

11,60 €/päivä

Yksi omaishoitajan lakisääteinen vapaapäivä vastaa kahta päivätoimintapäivää (omavastuu 11,60
€/2 päivätoimintapäivää). Vapaasta, joka pidetään useammassa alle vuorokauden jaksossa, voidaan periä enintään yksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n tarkoittama maksu vapaata vuorokautta kohti. Asiakasmaksu voidaan periä ensimmäisen vapaajakson alkaessa.

2.7.

Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen asiakasmaksut

Ei kerrytä maksukattoa.
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu perustuu palveluntarpeen arvioon sekä kuljetuspalvelupäätökseen. Asiakas maksaa jokaisesta matkasta omavastuuna julkisen liikenteen kilometrien mukaisen maksun.
Asiakkaalla on oikeus ottaa mukaan yksi maksuton saattaja. Saattaminen on esim. asiakkaan
avustamista autoon, asiakkaan tavaroiden nostamista autoon ja asiakkaan avustamista matkakohteeseen.

2.8.

Kotiin kuljetetut ateriat

Ei kerrytä maksukattoa.
Kotiin kuljetetun aterian myöntämisperusteet
-

-

Kotiin kuljetettu ateria myönnetään henkilölle, joka ei itse sairauden tai alentuneen toimintakyvyn takia pysty joko tilapäisesti tai pysyvästi valmistamaan ruokaansa eikä kykene järjestämään ruokailuaan muulla tavoin.
Kotihoidon tukipalveluihin kuuluva ateriapalvelun järjestämisessä noudatetaan yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta.
Kotiin kuljetettu lämmin ateria toimitetaan tarvittaessa päivittäin, myös viikonloppuisin.

Kotiin kuljetetun aterian asiakasmaksu
Kotiin kuljetetusta ateriasta asiakkaalta peritään taulukon mukainen maksu. Taulukon mukainen
maksu peritään myös niiltä asiakkailta, joille palvelutarpeenarvion perusteella myönnetään kotiin
kuljetettu ateria-automaattipohjainen ateriapalvelu, lounas ateriantuottajan tiloissa, palvelutalossa tai vastaavassa.
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ATERIAPALVELU

HINTA

Ateria kotiinkuljetuksella:
Arkisin (maanantaista perjantaihin)

6,88 €

Lauantaisin ja pyhäpäivisin

8,80 €

Aamu- tai iltapala perusturvatoimen palvelupisteessä

3,60 €

Kevyt päivällinen perusturvatoimen palvelupisteessä

4,10 €

2.15. Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut
Ei kerrytä maksukattoa
Niistä palveluista, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoitajan vapaapäivän ajaksi, ja jotka
korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, voi hoidettavan maksettavaksi tulla
enintään 11,60 €/vrk.
Omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista peritään asiakasmaksu
.
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 6 b §)

11,60 €/vrk

Sosiaalihuoltolain 27 b§:n mukaisesti kunta voi tarvittaessa järjestää myös tuen tarpeessa olevan
henkilön päivittäin sitovaa hoitoa ja huolenpitoa antavalle omaiselle tai läheiselle vapaapäiviä
sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita. Asiakasmaksu peritään omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista perittävän asiakasmaksun mukaisesti.
Yksi omaishoitajan lakisääteinen vapaapäivä vastaa kahta päivätoimintapäivää (omavastuu 11,60
€/2 päivätoimintapäivää). Vapaasta, joka pidetään useammassa alle vuorokauden jaksossa, voidaan periä enintään yksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n tarkoittama maksu vapaata vuorokautta kohti. Asiakasmaksu voidaan periä ensimmäisen vapaajakson alkaessa.
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 6 c §)
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3. Perhehoito
3.1.

Lyhytaikainen perhehoito

Ei kerrytä maksukattoa
Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan käyttää ennalta sovittuun tilapäis- tai jaksohoitoon.
Maksu asiakkaalle
Kokopäivä (yli 6 tuntia)
Osapäivä (alle 6 tuntia)

27,00 €/vrk
16,20 €/vrk

Omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista peritään asiakasmaksu

11,60 €/vrk

Asiakasmaksu perustuu ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoidon toimintaohjeeseen
vuodelle 2021. (Perusturvalautakunta 16.12.2020 § 154) Uutta ohjetta vuodelle 2022 ei ole
toistaiseksi päivitetty.

3.2.

Pitkäaikainen perhehoito

Ei kerrytä maksukattoa
Kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakasmaksun pitkäaikaisen perhehoidon maksun perhehoitolain (263/2015) 3 §:ssä tarkoitetusta perhehoidosta ja 4 §:ssä tarkoitetusta ammatillisesta perhehoidosta, jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta (pitkäaikainen perhehoito). Maksua ei kuitenkaan saa
periä lastensuojelulain, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla annetusta perhehoidosta.
Asiakasmaksulain 7 c §:n mukaisesti kunta tai kuntayhtymä saa periä pitkäaikaisen perhehoidon
asiakkaalta kuukausimaksun. Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty lainmukaiset vähennykset. Asiakasmaksu sisältää asumisen, ravitsemuksen,
hoidon ja hoivan.
Jos pitkäaikaisessa perhehoidossa oleva on välittömästi ennen perhehoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat
suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Perhehoidossa olevalta perittävä maksu voi tällöin olla enintään 42,5 %
edellä mainituin perustein yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Jos pitkäaikaisessa perhehoidossa olevan asiakkaan puoliso on myös pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, peritään perhehoidon asiakkaalta asiakasmaksua hänen maksukykynsä mukaan kuitenkin enintään 85 % nettokuukausituloista.
Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot pitkäaikaisessa perhehoidossa:
Palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä
o
o

ansio- ja pääomatulot (jos tulo on yli 10,00 €/kk) (Huom! Nettotulot)
vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki (pois lukien veteraanilisä)
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o
o

laskennallinen metsätulo
jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat tai tunnustus otetaan tulona
huomioon siltä osin kuin ne säädetään veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 §:n 2
momentissa

Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo.
Tulot, joita ei oteta huomioon:
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun
ottamatta vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea.
-

kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta
rintamalisää
hautausavustusta
asumistukea
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
eläkettä saavan hoitotuen veteraanilisää
eikä muita 29 §:ssä mainittuja tukia ja avustuksia

Tuloista tehtävät vähennykset:
-

asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset
avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana
kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen on suoritettava rahana
tuomioistuimen tai holhousviranomaisen hänelle määräämän edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 44
§:n 5 momentin nojalla sekä edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) 22
§:ssä tarkoitettu valtuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan
palkkion perusmaksun suuruisena.

Edellä esitetystä poiketen elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen pitkäaikaisen perhehoidon, pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tai pitkäaikaisen laitoshoidon alkamista.
Tuloista vähennetään asiakkaan todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen pitkäaikaiseen
perhehoitoon siirtymistä seuraavasti:
-

-

omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden
kuukauden ajalta
vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset
kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta
asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut
kolmelta kuukaudelta.
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Tuloista vähennetään lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu saamaan
korvausta sairausvakuutuslain nojalla. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen
edustajansa antaman selvityksen perusteella maksun määräämisen perusteena olevista tuloista
asiakkaalle aiheutuvien lääkekustannusten mukaan, kuitenkin enintään sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun suuruisena. Muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan
korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi.
Kunnan tai kuntayhtymän on maksua määrätessään huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 167
euroa kuukaudessa. Tämä summa kattaa vaatemenot, henkilökohtaisesta puhtaudesta aiheutuvat menot, parturi- ja kampaamokulut, jalkahoidot, matkakulut, puhelinkulut, harraste- sekä
muut vastaavat menot. Varojen käytöstä ja käyttöä koskevista periaatteista perhehoitajan tulee
sopia asiakkaan, asiakkaan edunvalvojan tai asioiden hoitajana toimivan henkilön kanssa.
Jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan palveluasumiseen tai laitoshoitoon, peritään palveluasumisen tai laitoshoidon maksu tulopäivältä, mutta ei perhehoidon maksua ko. päivältä. Jos
asiakas siirtyy palveluasumisesta tai laitoksesta perhehoitoon, peritään palveluasumisen tai laitoshoidon maksu lähtöpäivältä, mutta ei perhehoidon maksua ko. päivältä.

4. Asumispalvelut
4.1.

Lyhytaikainen hoito asumispalveluyksikössä

Kerryttää maksukattoa
Lyhytaikainen asumispalvelumaksu / jaksohoito

49,60 € /vrk

Maksukaton ylittymisen jälkeen

22,80 €/vrk

Omaishoitajalle myönnetyn lakisääteisen vapaan ajalla

11,60 €/vrk

Asiakas maksaa itse lääkkeet.

4.2.

Päivä- ja yöhoidon maksut asumispalveluissa

Kerryttää maksukattoa.
Hoidollisista syistä sairaalassa tai sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikössä toteutettu hoito vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito).
Päivä- ja yöhoidon maksu

22,80 €/ vrk
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4.3.

Palveluasuminen

Ei kerrytä maksukattoa.
Palveluasuminen on sosiaalihuoltolain mukaista pitkäaikaista asumispalvelua, johon kuuluvat
ateriat, kodinhoito, huolenpito, hoiva ja hoito. Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa, mutta ei kuitenkaan ympärivuorokautisesti.
Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin
sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä
toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista
kanssakäymistä edistävät palvelut.
Palveluasumisen asiakasmaksujen määräytymisperusteet muuttuvat 1.7.2021 alkaen. Kunta saa
periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta asiakasmaksulain 10 §:n mukaisesti kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen
kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksuun ei
sisälly asumiskustannuksia. Asiakas maksaa vuokran erikseen vuokrasopimuksen perusteella.
Maksu määräytyy seuraavan taulukon perusteella bruttotuloista määriteltynä prosenttiosuutena.
Maksu saa olla enintään taulukossa 1. määritellyn maksuprosentin osoittama määrä asiakasmaksulain 10 §:ssä säädetyn tulorajan ylittävistä kuukausituloista.
Tulorajat ovat seuraavat:
Perheen koko, henkilömäärä
Tuloraja, euroa kuukaudessa

1
598

2
1103

3
1731

4
2140

5
2591

6
2976

Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla kustakin seuraavasta
henkilöstä.
Palvelutunnit
kuukaudessa
4 tuntia tai
vähemmän
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Maksuprosentti perheen koon mukaan
1
2
3
4

5

6 henkilöä
tai enemmän

8,00

7,00

6,00

6,00

6,00

6,00

10,00
12,00
14,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
23,00
24,00
24,50
25,00
25,50

8,75
10,50
12,25
14,00
14,75
15,50
16,25
17,00
17,75
18,50
19,25
20,00
20,50
21,00
21,50

7,50
9,00
10,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
17,50

7,50
9,00
10,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,00
16,00
16,00

7,50
9,00
10,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

7,50
9,00
10,50
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 tai
enemmän

26,00
26,50
27,00
27,50
28,00
28,50
29,00
29,50
30,00
30,50
31,00
31,50
32,00
32,50
33,00
33,50
34,00
34,50
35,00

22,00
22,50
23,00
23,50
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

18,00
18,50
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

Taulukko 1. Kotihoidon maksuprosentti perheen koon mukaan.
Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä saadaan käyttää maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen tuntiin
ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin.
Jos asiakkaan palvelutarve edellyttää kahden työntekijän samanaikaista läsnäoloa, niin hoitotunnit määräytyvät työntekijöiden yhteenlaskettujen läsnäolotuntien mukaan.
-

-

Mikäli asiakkaan avun tarve muuttuu siten, että se vaikuttaa kuukausimaksun suuruuteen, maksun muutos otetaan huomioon siitä päivästä alkaen, kun todetaan muutoksen
olevan pysyvä.
Mikäli asiakkaan tulot muuttuvat oleellisesti, maksua tarkistetaan. Asiakasmaksut tarkistetaan kuitenkin vähintään joka toinen vuosi (samanaikaisesti lakisääteisten indeksitarkistusten kanssa). Indeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään lähimpään täyteen euroon,
ja ne tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden alusta.

Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot pitkäaikaisessa asumispalvelussa
-

-

palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitonomaisissa
olosuhteissa elävän henkilön:
o veronalaiset ansio- ja pääomatulot (jos tulo on yli 10,00 €/kk) (Huom! Bruttotulot)
o verosta vapaat tulot (esim. hoitotuki (pois lukien veteraanilisä), elatusapu ja -tuki)
o laskennallinen metsätulo
o jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat tai tunnustus otetaan tulona
huomioon siltä osin kuin ne säädetään veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 §:n 2
momentissa
Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo.
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Tulot, joita ei oteta huomioon:
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea:
-

kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta
rintamalisää
hautausavustusta
asumistukea
vammaistukea
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
eikä muita 29 §:ssä mainittuja tukia ja avustuksia

Kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakkaalta kohtuullisen maksun asiakassuunnitelmaan sisältyvistä tukipalveluina järjestettävistä tai asumispalveluun liittyvistä ateria-, vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- ja turvapalveluista, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävistä palveluista
sekä muista vastaavista asumista tukevista palveluista. Asiakassuunnitelmalla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain, potilaslain vanhuspalvelulain sekä lastensuojelulain mukaista asiakirjaa sekä muualla laissa tarkoitettua vastaavaa asiakirjaa, jonka laatiminen perustuu palvelutarpeen arvioon.

4.4.

Tehostettu palveluasuminen

Ei kerrytä maksukattoa.
Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä
hoitoa ja huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.
Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia. Asiakas maksaa vuokran erikseen vuokrasopimuksen perusteella.
Kunta tai kuntayhtymä saa periä pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkaalta kuukausimaksun, jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti
kestänyt vähintään kolme kuukautta (pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen). Maksu saa olla
enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
Jos tehostetussa palveluasumisessa asuva on välittömästi ennen tehostetun palveluasumisen
alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tehostetussa palveluasumisessa olevalta perittävä
maksu voi tällöin olla enintään 42,5 % edellä mainituin perustein yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Jos tehostetussa palveluasumisessa olevan asiakkaan puoliso on myös pitkäaikaisessa
tehostetussa palveluasumisessa, perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, peritään perhehoidon asiakkaalta asiakasmaksua hänen maksukykynsä mukaan kuitenkin enintään 85 % nettokuukausituloista.
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Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa
Palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä
o
o
o
o

ansio- ja pääomatulot (jos tulo on yli 10,00 €/kk) (Huom! Nettotulot)
vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki (pois lukien veteraanilisä)
laskennallinen metsätulo
jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat tai tunnustus otetaan tulona
huomioon siltä osin kuin ne säädetään veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 §:n 2
momentissa

Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo.
Tulot, joita ei oteta huomioon:
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun
ottamatta vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea.
-

kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta
rintamalisää
hautausavustusta
asumistukea
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
eläkettä saavan hoitotuen veteraanilisää
eikä muita 29 §:ssä mainittuja tukia ja avustuksia

Tuloista tehtävät vähennykset:
-

asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset
avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana
kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen on suoritettava rahana
tuomioistuimen tai holhousviranomaisen hänelle määräämän edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 44
§:n 5 momentin nojalla sekä edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) 22
§:ssä tarkoitettu valtuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan
palkkion perusmaksun suuruisena.

Edellä esitetystä poiketen elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen pitkäaikaisen perhehoidon, pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tai pitkäaikaisen laitoshoidon alkamista.
Tuloista vähennetään asiakkaan todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen siirtymistä seuraavasti:
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-

-

omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden
kuukauden ajalta
vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset
kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta
asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut
kolmelta kuukaudelta.

Edellä mainittujen lisäksi tuloista vähennetään kohtuulliset asumismenot, joita pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta aiheutuu. Asumismenoista vähennetään valtion varoista maksettava asumistuki.
Tuloista vähennetään lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu saamaan
korvausta sairausvakuutuslain nojalla. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen
edustajansa antaman selvityksen perusteella maksun määräämisen perusteena olevista tuloista
asiakkaalle aiheutuvien lääkekustannusten mukaan, kuitenkin enintään sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun suuruisena. Muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan
korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi.
Kunnan tai kuntayhtymän on maksua määrätessään huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkaalle vähintään 167 euroa kuukaudessa. Tämä summa kattaa vaatemenot, henkilökohtaisesta
puhtaudesta aiheutuvat menot, parturi- ja kampaamokulut, jalkahoidot, matkakulut, puhelinkulut, harraste- sekä muut vastaavat menot. Varojen käytöstä ja käyttöä koskevista periaatteista tulee sopia asiakkaan, asiakkaan edunvalvojan tai asioiden hoitajana toimivan henkilön kanssa.
Tehostettuun palveluasumiseen liittyvistä tukipalveluista tai asumispalveluun liittyvistä ateria-,
vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- ja turvapalveluista, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä
edistävistä palveluista sekä muista vastaavista asumista tukevista palveluista ei saa periä erillistä
maksua.

4.5.

Tilapäismajoitus / turva-asunto

Tilapäismajoitus

10,00 €/vrk

Ympärivuorokautista, tilapäistä, lyhytaikaista asumista, joka sisältää majoituksen liinavaatteineen.
Tiloissa mahdollisuus omaan hygieniahoitoon, pyykinpesuun sekä omakustanteiseen aterioitten
valmistukseen.
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5. Laitoshoidon maksut
5.1.

Lyhytaikainen laitoshoito tai laitospalvelu

Kerryttää maksukattoa
Lyhytaikainen terveydenhuoltolain mukainen laitoshoito
tai sosiaalihuoltolain mukainen laitospalvelu

49,60 €/vrk

Maksukaton täyttymisen jälkeen

22,80 €/vrk

Omaishoitajalle myönnetyn lakisääteisen vapaan ajalla

11,60 €/vrk

Asiakas maksaa itse lääkkeet.
Jos potilas terveyskeskuksen vastaanotolla suoritetun tutkimuksen jälkeen otetaan välittömästi
vuodeosastolle hoidettavaksi, peritään häneltä poliklinikkamaksun sijasta lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu.

5.2.

Pitkäaikainen laitoshoito

Ei kerrytä maksukattoa.
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu voidaan periä terveydenhuoltolain mukaisen laitoshoidon tai
sosiaalihuoltolain mukaisen laitospalvelun toimintayksikössä annetusta ympärivuorokautisesta
sosiaali- tai terveyspalvelusta, jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos
palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta (pitkäaikainen laitoshoito). Maksu
saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty lakisääteiset vähennykset. Maksua ei kuitenkaan saa periä lääkinnällisestä kuntoutuksesta laitoksessa, kehitysvammaisten erityishuoltona järjestettävästä kuntoutuksesta laitoksessa eikä lastensuojelulaissa tarkoitetusta laitoshoidosta.
Päätöksen siitä, onko henkilö pitkäaikaisessa laitoshoidossa, tekee osaston lääkäri.
Jos potilaan hoito terveyskeskusosastolla jatkuu yli kolme kuukautta sen takia, että hän ei voi palata kotiin ja odottaa pääsyä palveluasuntoon (tavallinen, tuettu, tehostettu) peritään lyhytaikaisen laitoshoidon maksu
Jos asiakas on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi tällöin olla enintään 42,5 % edellä mainituin
perustein yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan asiakkaan puoliso on myös pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, peritään perhehoidon asiakkaalta asiakasmaksua hänen maksukykynsä mukaan kuitenkin enintään 85 % nettokuukausituloista.
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Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot pitkäaikaisessa laitoshoidossa
Palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä
o
o
o
o

ansio- ja pääomatulot (jos tulo on yli 10,00 €/kk) (Huom! Nettotulot)
vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki (pois lukien veteraanilisä)
laskennallinen metsätulo
jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat tai tunnustus otetaan tulona
huomioon siltä osin kuin ne säädetään veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 §:n 2
momentissa

Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo.
Tulot, joita ei oteta huomioon:
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun
ottamatta vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea.
-

kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta
rintamalisää
hautausavustusta
asumistukea
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
eläkettä saavan hoitotuen veteraanilisää
eikä muita 29 §:ssä mainittuja tukia ja avustuksia

Tuloista tehtävät vähennykset:
-

asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset
avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana
kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen on suoritettava rahana
tuomioistuimen tai holhousviranomaisen hänelle määräämän edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 44
§:n 5 momentin nojalla sekä edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) 22
§:ssä tarkoitettu valtuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan
palkkion perusmaksun suuruisena.

Edellä esitetystä poiketen elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen pitkäaikaisen perhehoidon, pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tai pitkäaikaisen laitoshoidon alkamista.
Tuloista vähennetään asiakkaan todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen laitoshoitoon siirtymistä seuraavasti:
-

omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden
kuukauden ajalta
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-

-

vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset
kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta
asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut
kolmelta kuukaudelta.

Kunnan tai kuntayhtymän on maksua määrätessään huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalle vähintään 112
euroa kuukaudessa. Varojen käytöstä ja käyttöä koskevista periaatteista tulee sopia asiakkaan,
asiakkaan edunvalvojan tai asioiden hoitajana toimivan henkilön kanssa.
Asiakkaan siirtyessä Someron kaupungin yksiköstä toiseen (vuodeosasto-asumisyksiköt/asumisyksiköt – vuodeosasto / vuodeosasto – erikoissairaanhoito /asumisyksikkö-asumisyksikkö)
lähettävä yksikkö laskuttaa lähtöpäivän.

5.3.

Päivä- ja yöhoidon maksut

Kerryttää maksukattoa.
Maksu päivä- tai yöhoidosta

22,80 €/vrk

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 13 § 2 mom.:
"Edellä olevaa 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.
Maksukaton ylittymisen jälkeen maksua ei peritä.

5.4.

Kuntoutushoidon maksut

Kerryttää maksukattoa.
Kuntoutushoidon maksut

17,10 €/hoitopäivä

”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).”
Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
Maksukaton täyttymisen jälkeen maksua ei peritä.
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6. Avoterveydenhoito
Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut
18 vuotta täyttäneiltä
Kerryttää maksukattoa
Terveyskeskuslääkärin käyntimaksu

20.90 €

Vuosimaksu

41,80 €

Päivystysmaksu

28,70 €

Terveyskeskuksen hoitajan vastaanotto

Maksuton (1.7.2021 alk.)

Laboratorio ja kuvantamistutkimukset

Maksuton

Yksityislääkärin tai yksityisen terveydenhuoltoyksikön lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista, jotka eivät ole osa muuta laskutettavaa hoitokäyntiä, peritään enintään
palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava maksu.
Yksilökohtainen fysioterapia

11,60 €/käynti

Diabeteshoitajan vastaanotto

maksuton

Ravitsemusterapeutin vastaanotto

maksuton

Jalkahoitajan vastaanotto

maksuton

Puheterapia

maksuton

Toimintaterapia

maksuton

Sairaalan poliklinikkamaksu

41,80 €/käynti

Päiväkirurgian maksu

136,90 €/käynti

Sarjahoito terveyskeskuksessa
Esim. jatkuva dialyysihoito, lääkinnällinen kuntoutus, muu vastaava
hoito.

11,60 € /hoitokerta







Muu vastaava hoito arvioidaan sen perusteella, onko
annettava hoito toistuvaa ja säännöllistä.
Maksu enintään 45 hoitokerralta / vuosi, jonka jälkeen maksuton.
Hoito toteutetaan samankaltaisena tai lähes samankaltaisena vähintään
kolme (3) kertaa, joka muodostaa sarjan ja hoitojen väliin jäävä aika ei ylitä
kahta viikkoa tai jos hoidollisista syistä hoito toteutetaan harvemmin
kuin kerran kahdessa viikossa
Käynnin korvaava etäpalvelu tai puhelinkontakti on verrattavissa normaaliin
vastaanottokäyntiin.
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Lääkinnällinen kuntoutus (terveydenhuoltolaki 29 §)
(Neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus,
sopeutumisvalmennus- ja kuntoutusohjaus)

Maksuton

Apuvälineet, niiden sovitus, uusiminen ja huolto

Maksuton

Hoidon toteuttaminen ryhmissä = osallistuja / kerta

6,00 €

Erikoislääkärin palvelu / Yksityiseltä palveluntuottajalta ostettavat
tutkimukset, joissa vastauksena saadaan erikoislääkärin lausunto

41,80 €

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet sekä niiden sovitus,
tarpeellinen uusiminen ja huolto (poislukien työtapaturma- ja
ammattitautilain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain,
sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai
niitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta vahingosta
tai ammattitaudista)

maksuton

Lääkärin määräämä sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuva sisäänkirjoitetun potilaan kuljetus terveyskeskukseen tai sairaalan
sairaansijalta toiseen hoitolaitokseen tai kotihoitoon

maksuton

Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä kunnallinen hoito ja hoitoon
liittyvät kuljetukset ovat maksuttomia. Hoito järjestetään sairaalassa
tai sairaalan kirjoista poistamatta kotihoidossa.

maksuton

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
18 vuotta täyttäneiltä
Kerryttää maksukattoa.
Perusmaksu suuhygienisti
Perusmaksu hammaslääkäri
Perusmaksu erikoishammaslääkäri

10,30 €
13,30 €
19,50 €

Kuvantamistutkimukset:
Hammaskuva
Panoraamaröntgen
Ehkäisevän hoidon käyntimaksu

8,50 €
19,20 €
8,50 €

Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan tehty toimenpide:
Toimenpide, vaativuus 0-2
Toimenpide, vaativuus 3-4
Toimenpide, vaativuus 5-7
Toimenpide, vaativuus 8-10
Toimenpide, vaativuus 11-

8,50 €
19,20 €
38,00 €
55,60 €
78,00 €
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Proteettiset toimenpiteet:
Proteesin pohjaus
Proteesin korjaus
Akryyliosa- ja kokoproteesi
Kruunut ja sillat/hammas
Rankaproteesi

55,60 €
38,00 €
186,00 €
186,00 €
225,70 €

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika
(18 vuotta täyttäneiltä)

51,50 €

Lääkärintodistus ja lausunto
Ei kerrytä maksukatto
Tavallinen
Ajokorttia varten
Suppea

51,50 €
61,80 €
19,20 €

Someron kaupungin seuraavat hoitoon liittyvät todistukset ovat maksuttomia
-

todistus työnantajalta haettavaa sairauslomaa varten
todistus toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten
todistus sairaanhoidon vuoksi tarpeellisen lääkinnällisen toimenpiteen suorittamista varten (esim. raskauden keskeyttäminen ja steriloiminen)
A-todistus
B-todistus erityiskorvattaviin lääkkeisiin
Potilaan välittömään hoitoon liittyvä B-todistus (kuntoutus, SV-päiväraha)
Nuorison terveystodistus
Todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten
Lähete sairaalaan
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
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7. Sosiaalipalvelut
Maksuttomia sosiaalipalveluita ovat seuraavat sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut:
Sosiaalityö

maksuton

Sosiaaliohjaus

maksuton

Sosiaalinen kuntoutus

maksuton

Perhetyö

maksuton

Kasvatus- ja perheneuvonta

maksuton

Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta

maksuton

Mikäli lapsi on somerolainen ja tapaaminen perustuu vahvistettuun sopimukseen tai
päätökseen.

Tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot

maksuton

Tapaamisten valvonta perustuu joko sosiaalilautakunnan
vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen,
jossa määritellään tarvittavien toimenpiteiden sisältö.

Lastensuojelulain mukaisen sijaishuoltona, avohuollon tukitoimena
enintään 1860,20 €/kk
tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta tai laitoshuollosta tai
asumispalveluista lapsen vanhemmilta perittävä maksu jaetaan heidän
kesken maksukyvyn mukaan.
Polikliininen päihdehuolto (A-klinikan vastaanotto)

maksuton

Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta

maksuton

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut

Omavastuuosuus julkisen
liikenteen taksan mukaisesti

Vammaisten henkilöiden työtoiminta (kuljetusta ja aterioita
lukuun ottamatta)

maksuton

Kehitysvammaisten erityishuolto ja kuljetus

maksuton

Kehitysvammaisten toimintakeskuksen työ- ja päivätoiminta
(Erityishuolto)

maksuton

Ylläpitomaksu yli 16 vuotiailta
Aamupala / välipala / iltapala
Lounas
Päiväkahvi

1,80 €/kpl
3,55 €
1,10 €

Ryhmäkoti Tuulentupa / kehitysvammalaki (erityishuolto)
Hoiva ja huolenpito
Ylläpitomaksu

maksuton
0-53 €/kk

Pyykki

15,00 €
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Sauna
Henkilökohtainen hygienia
Yleiskulut

10,00 €
8,00 €
20,00 €

Yli 7 vrk:n poissaolon jälkeen peritään ylläpitomaksuna vuorokausimaksua (2 €).
Ylläpitomaksu (tilapäisasiakas)
Ateriapaketti
Aamupala / välipala / iltapala
Lounas
Päiväkahvi
Päivällinen
Tilapäisasukkaan / vuokra
Tilapäisasukkaan osavuorokausi / vuokra
Tilapäisasukkaan tukipalvelut:
Vaatehuolto
Saunapalvelut
Omaishoidon vapaa
Asumisharjoittelu
Saunamaksu/vierailija

Lastensuojelulaissa tarkoitettu lasten ja nuorten huolto

2 €/vrk
11,80€/vrk
1,80 €/kpl
3,55 €
1,10 €
3,55 €
27,00 €/vrk
15,00 €
3,50 €/kone
3,50 €/vrk
11,60 €/vrk
17,80 €/vrk
10,00€/kerta

maksuton

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987)
8§:n 1 mom. tarkoitetut palvelut
Päivätoiminta (kuljetusta ja aterioita lukuunottamatta)

maksuton

Henkilökohtainen apu

maksuton

Palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut

maksuton

Palveluasumisen erityiskustannuksista sekä henkilökohtaisesta avusta voidaan kuitenkin periä
maksu, jos henkilö saa niihin korvausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla.
Perheoikeudelliset asiat / lastenvalvojan palvelut

maksuton

Henkilölle hänen sosiaalihuoltoaan koskevissa asioissa annetut
asiakirjat

maksuton
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