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MAKSUKATTO
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuille on säädetty kalenterivuosittainen maksukatto.
Asiakasmaksujen enimmäismäärä (maksukatto) asiakkaalle on 692 euroa kalenterivuodessa. Maksukaton
ylittymisen jälkeen maksukaton piiriin kuuluvat palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia kalenterivuoden
loppuun. Asiakasmaksukaton täyttymisen seuranta on asiakkaan vastuulla. Kun maksukatto on täyttynyt,
asiakkaalle myönnetään pyynnöstä vapaakortti.
Maksukattoon laskentaan mukaan kalenterivuoden aikana perityt maksut:
1. terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut;
c
2. sairaalan poliklinikkamaksut;
3. päiväkirurgian maksut;
4. suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut (hammasteknisiä kuluja, kuten proteeseista
purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista aiheutuvia kuluja lukuun ottamatta);
5. fysioterapiamaksut, terapioista perityt maksut;
6. sarjahoidon maksut;
7. päivä- ja yöhoidon maksut;
8. tilapäisen korisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut;
9. lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuoltolain 22 §:ssä
c
tarkoitettua laitoshoitoa;
10. kuntoutushoidon maksut
c
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Maksut, joita ei huomioida maksukatossa (asiakasmaksulaki 6a §):
1.c sairaankuljetuksen maksut;
2. lääkärintodistusmaksut, muut todistusmaksut;
3. sosiaalihuollon palveluista (lukuun ottamatta lyhytaikaista laitospalvelua SHL 21 §);
4. tulosidonnaisuuteen perustuvat maksut;
5. perumatta jääneestä terveydenhuollon vastaanottoajasta perityt maksut;
6. yksityislääkärin lähetteellä tehtyjen laboratorio- ja kuvantamistutkimusten maksut;
7. palvelusetelin tai kuljetuspalvelun omavastuu osuuksia;
8. suun ja hampaiden hoitoon liittyvät hammastekniset kulut

ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN JA ALENTAMINEN
Palvelusta määrätty maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus,
toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on perusteita (asiakasmaksulaki
11 §). Maksun alennus / perimättä jättäminen perustuu toimeentulotukisäännösten mukaiseen tulo- ja
menolaskelmaan ja toimeentulotuesta noudatettaviin ohjeisiin. Maksun alentaminen edellyttää selvitystä
tuloista, varallisuudesta ja välttämättömistä menoista. Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä
jättäminen koskee kaikkia sosiaalihuollon asiakasmaksuja sekä maksukyvyn mukaan määräytyviä
terveydenhuollon maksuja.
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MAKSUTTOMAT PALVELUT
Terveyspalveluiden maksuttomuus koskee (asiakasmaksulaki 5 §)
• maksukaton täyttymisen jälkeen maksukattoon kuuluvia palveluita kalenterivuodelta (s. x)
• sotainvalideja
• hengityshalvauspotilaita
• poliklinikan antama tutkimus ja hoito alle 18 –vuotiaalle henkilölle
• rintamaveteraanien, kehitysvammaisten ja jatkuvan kotihoidon asiakkaiden käyntejä lääkärin
vastaanotolla
• seulontoja sekä terveystarkastuksia ja –neuvontaa
• äitiys- ja lastenneuvola käyntejä
• koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntejä ja tutkimuksia
• tartuntatautilain mukaista hoitoa sekä yleisen rokotusohjelman mukaisia rokotuksia
• mielenterveystyöhön liittyvää avosairaanhoidonpalvelua
• isyystutkimukseen liittyviä käyntejä
• psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annettu hoito lukuun ottamatta ylläpitomaksua
• perusterveydenhuollon hoitajakäynnit
• terveydenhuoltolain 29 §:ssä tarkoitettuun lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvaa neuvontaa,
kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävää tutkimusta sekä sopeutumisvalmennusta ja
kuntoutusohjausta
• lääkärin määräämä sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuva sisäänkirjoitetun potilaan kuljetus
terveyskeskuksen tai sairaalan sairaansijalta toiseen hoitolaitokseen tai kotihoitoon
• seksuaalisen väkivallan uhreja varten perustettujen tukikeskusten tarjoamat palvelut
• terveydenhuoltolain 39 ja 40 §:n perusteella järjestetty ensihoito, lukuun ottamatta ensihoitoon
liittyvää sairaankuljetusta
• terveydenhuoltolain 29 §:ssä tarkoitetun lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet sekä niiden
sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto paitsi silloin, kun apuvälineen tarve aiheutuu
työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015), maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain
(1026/1981), sotilasvammalain (404/1948), liikennevakuutuslain (279/1959), potilasvahinkolain
(585/1986) tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta vahingosta tai
ammattitaudista; sekä (24.4.2015/468).
• maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille
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Lääkärintodistukset ja –lausunnot

Maksulliset lausunnot
Terveyttä, soveltuvuutta ja suorituskykyä koskevat todistukset, jotka eivät liity sairauden hoitoon (T-todistus), esim.
todistus virkaan nimittämistä, vakuutta tai harrastusta varten
Vapaamuotoiset lausunnot
Edunvalvontavaltuutusta varten asiakkaalle itselleen annettavat todistukset
Muun tahon tilaamat ja maksamat selvitykset, esim. Kela
E-lausunnot vakuutusyhtiölle
Maksuttomat lausunnot
Suppea todistus (A-todistus) – sairauden, vian tai vamman toteaminen, pelkkä diagnoosi
Laaja todistus (B-todistus) – pitkäaikainen sairaus, työkyvyttömyys, invaliditeetti sekä näiden johdosta oikeus
sosiaaliturvaetuuksiin
Etuuden hakemista varten annettava todistus (C-todistus) – silloin kun todistus liittyy hoitoon
Edunvalvontaa varten annettava todistus holhousviranomaiselle tai tuomioistuimelle näiden pyynnöstä
(Holhouslaki 90 §)
Todistus kuolleena syntyneestä, kuolintodistus, lupa hautaamiseen ja kuolin selvitys annetaan maksutta.
Maksuttomat lausunnot alle 18-vuotiaille ja opiskelijoille
Poissaoloa varten annettavat todistukset sairaudesta, vammasta tai raskaudesta
Nuorison terveystodistus, myös silloin kun se annetaan ajokortin hankkimista varten
Opiskelua varten opiskeluterveydenhuollossa kirjoitettu lausunto/todistus
Koululaisille annettavat todistukset
Muut todistukset ja lausunnot kuten yllä

Sosiaalipalveluiden maksuttomuus koskee
• sotainvalideja
• kehitysvammaisten erityishuoltoon kuuluvia palveluita, lukuun ottamatta ateria- ja ylläpitokuluja
• vammaispalvelulain 8 § mukaista
• päivätoimintaa, lukuun ottamatta kuljetusta ja aterioita
• henkilökohtaista apua
• palveluasumiseen liittyviä erityispalveluita
• pitkäaikaista perhehoitoa, lukuun ottamatta ateria- ja ylläpitokuluja
• rintamaveteraanien kotihoidon palveluita ja tukipalveluita
• polikliinista päihdehuoltoa
• erityislaeissa kunnan tehtäväksi määrättyjä maksuttomia palveluita
• maksuttomaksi säädettyjä sosiaalihuollon palveluita, mm. sosiaalityötä ja –ohjausta, sosiaalista
kuntoutusta ja perhetyötä
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•

asiakkaita, joilla maksajana on muu taho

TULOSIDONNAISTEN MAKSUJEN PERUSTEET
Säännöllinen kotona annettava palvelu ja pitkäaikainen asumispalvelu (asiakasmaksulaki 10 e §)
Tulosidonnaista kuukausimaksua peritään jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä
vanhusten ja vammaisten pitkäaikaisesta asumispalvelusta. Maksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen
palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksu saa olla enintään taulukon
maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Maksuun ei sisälly
asumiskustannuksia, kuten vuokraa, aterioita, kotihoito- ja tukipalvelumaksuja. Taulukko ei koske
tehostettua palveluasumista.
Tulorajat:
Perheen koko, henkilömäärä*
1
2
3
4
5
6
Tuloraja, euroa kuukaudessa
598 €
1 103 €
1 731 €
2 140 €
2 591 €
2 976 €
*jos perheen hlö määrä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 € kustakin seuraavasta henkilöstä

Maksuprosentit perheen koon mukaan:
Perheen koko, henkilömäärä

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

1

2

3

4

5

6 hlöä 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

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

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

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

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

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
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31
32
33
34
35
36
37
38 tai
enemmän

31,50
32,00
32,50
33,00
33,50
34,00
34,50
35,00

24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

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

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

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen, pitkäaikainen perhehoito ja – laitoshoito
(asiakasmaksulaki 7 c §)
Pitkäkestoisen tehostetun palveluasumisen maksuista määrätään asiakasmaksulain 7 c §:ssä. Maksu peritään
asiakkaalta kuukausimaksuna. Maksu vahvistetaan asiakkaan (ja mahdollisen puolison) kuukausittaisten
nettotulojen perusteella. Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty
laissa säädetyt vähennykset. Jos asiakkaan avio- tai avopuoliso jää kotiin asumaan ja tehostettuun
palveluasumiseen siirtyvän henkilön tulot ovat suuremmat, palvelumaksu saa vähennysten jälkeen olla
enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista. Tällöinkin nettotuloista on ensin
tehtävä laissa säädetyt vähennykset. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 167 euroa
kuukaudessa.
Asiakasmaksulain 10 b § määrittelee, mitkä asiakkaan tulot vaikuttavat asiakasmaksuun. Jos tulot vaihtelevat,
asiakasmaksun määräytymisessä otetaan huomioon viimeisen 12 kuukauden keskimääräiset tulot.
Maksun perusteena olevat asiakkaan ja tämän puolison tulot:
• jatkuvat tulot verojen jälkeen (eli ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen
tulonhankkimiskustannuksilla vähennettynä)
• vuosittain toistuvasti saadut tulot verojen jälkeen (eli ennakonpidätyksen ja ennakonkannon
jälkeen tulonhankkimiskustannuksilla vähennettynä)
• jatkuvat ja toistuvat vuosittaiset verosta vapaat tulot
• laskennallinen metsätulo
• vammaistuki
• eläkettä saavan hoitotuki
• jatkuvat tai toistuvat vuosittaiset apurahat ja tunnustuspalkinnot, jotka ovat tuloverolain 82.2 §:n
mukaan veronalaisia

Asiakkaan tuloihin ei lasketa mukaan muita verovapaita sosiaalietuuksia kuin vammaistukea ja eläkettä
saavan hoitotukea. Myöskään hoitotuen osana maksettavaa veteraanilisää ja lapsen elatusapua ei lasketa
mukaan tuloihin.
Asiakasmaksuja laskettaessa tuloista tehdään 10 c §:n ja 10 d §:n mukaiset vähennykset. Vähennyksinä
otetaan huomioon tiettyjä pakollisia maksuja, aiemman asunnon kuluja palveluun muuttaessa, asumiskuluja
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sekä lääkekuluja.

Asiakkaan ja puolison tuloista vähennettävät kulut
• asiakkaan maksettavaksi määrätty elatusapu ja muut vastaavat perhesuhteista johtuvat
kustannukset (elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka
kanssa hän on asunut yhteistaloudessa välittömästi ennen palveluun muuttoa)
• avopuolisoiden yhteistalouden purkamisen yhteydessä pesänjakajan tai tuomioistuimen
määräämä rahallinen hyvitys
• syytinki eli kiinteistön luovutuksen yhteydessä pidätetty etuus, jonka asiakas suorittaa rahana
• asiakkaan edunvalvojan palkkion perusmaksu tai perusmaksun suuruinen edunvalvontavaltuutetun
palkkio
Aiemman asunnon kulut
• Asiakkaan aiemman asunnon kuluja otetaan siirtymäajan huomioon vähennyksenä
asiakasmaksulain 10 c §:n 3. momentin mukaisesti tehostettuun palveluasumiseen muuttaessa.
•

Aiemman asunnon kulujen huomioimisen tavoitteena on antaa asiakkaalle aikaa järjestää asunnon
myynti, irtisanominen tai vuokraus niin, että asiakas pystyy kattamaan asunnosta johtuvat
kohtuulliset kulut siirtymäaikana palveluasumiseen muuttaessa.

•

Aiemman asunnon välttämättömät ja kohtuulliset keskimääräiset kuukausittaiset kulut arvioidaan
muuttoa edeltävän kuuden kuukauden todellisten asumismenojen perusteella. Todelliset kulut
voidaan todentaa esimerkiksi maksutositteista tai laskuista. Asiakkaan osuus on yleensä puolet
kuluista, jos asiakkaalla on puoliso.

Kohtuulliset asumismenot
• Asumismenoja koskeva vähennys sisältää tehostetusta palveluasumisesta aiheutuneet asumiskulut,
esimerkiksi vuokran ja sähkön. Jos asiakas saa asumistukea, asumiskuluja koskevasta
vähennyksestä poistetaan asumistukea vastaava osuus
Lääkekulut
• Asiakas saa vähennyksen sairausvakuutuslain mukaan korvattavista lääkkeiden, kliinisten
ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannuksista. Nämä lääke- ja muut kustannukset otetaan
huomioon lääkekattoon asti.
• Lisäksi asiakkaan vapaamuotoisesta hakemuksesta otetaan huomioon myös sellaiset ei-korvattavat
lääkkeet, ravintovalmisteet ja perusvoiteet, jota terveydenhuollon ammattilainen on todennut
asiakkaan terveyden kannalta tarpeellisiksi.
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TERVEYSKESKUKSET
Lääkärin vastaanotto, lääkärintodistukset ja -lausunnot
Käynti lääkärin vastaanotolla
• Peritään enintään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana.

20,90 €

Lääkärin tilapäinen kotikäynti

19,20 €

Etävastaanotto (lääkäri)

20,90 €

Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten

61,80 €

Muu sairaudenhoitoon liittymätön lääkärintodistus tai –lausunto
• Maksua ei peritä, kun todistus liittyy lyhytaikaisen sairausloman tarpeen osoittamiseen tai hoidon,
kuntoutuksen tai lääkekorvauksen saamiseen

51,50 €

Sarjahoito- ja terapiamaksut
Käynti fysioterapeutin, toimintaterapeutin, puheterapeutin tai ravitsemusterapeutin vastaanotolla tai kotikäynti,
yksilöllinen hoito. Alle 18-vuotiailta ei peritä käyntimaksua.
säännöllisen kotihoidon asiakkaiden kuntoutuskäynnit sisältyvät kotihoitomaksuun (0 €)

11,60 €

Sarjahoitokäynti
• Peritään enintään 45 krt vuodessa

11,60 €

Haavahoito, jalkahoito
• Maksu peritään jokaiselta käynniltä erikseen

11,80

Apuvälinepalvelut

0€

Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluva neuvonta ja ohjaus sekä kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä
tutkimus

0€

Peruuttamatta jätetty palveluaika terveydenhuollon vastaanottopalveluissa
Peruuttamatta jätetty käyntiaika
• Peruuttamatta jätetystä lääkärikäynnistä peritään maksu yli 18-vuotiaalta, mikäli asiakas jättää saapumatta
varatulle ajalle terveydenhuollon vastaanottopalvelussa ilman hyväksyttävää syytä.

51,50 €

TK-SAIRAALAT
Sairaalapalvelut
Poliklinikkakäynti (käytössä suun terveydenhuollossa mm. uniapneakiskot)

41,80 €

Sarjahoitokäynti
• Peritään enintään 45 krt vuodessa

11,60 €

Sairaalan hoitopäivä, enintään

49,60 €

Sairaalan hoitopäivä maksukaton ylittymisen jälkeen
• Alle 18-vuotiaalta maksu voidaan periä enintään 7 hoitopäivältä kalenterivuodessa.
Päivä- tai yöhoito sairaalassa, vrk
• Alle 18-vuotiailta hoitopäivämaksuja voidaan periä terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen
toimintayksikössä enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa
Osastojakson aikainen kuntoutus

22,80 €
22,80 €
0€
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•

Fysioterapeutin, toimintaterapeutin, ravitsemusterapeutin tai puheterapeutin käynti sisältyy
hoitopäivämaksuun

SUUN TERVEYDENHUOLTO

Hammashuollon vastaanotto ja todistusmaksut
Suuhygienistin vastaanotto

10,30 €

Hammaslääkärin vastaanotto

13,30 €

Erikoishammaslääkärin vastaanotto

19,50 €

Hammaslääkärin kotikäynti

19,20 €

Suuhygienistin tai hammashoitajan kotikäynti

11,60 €

Hammaslääkärin todistus

51,50 €

Hammashuollon toimenpidemaksut
Hammaskuva

8,50 €

Panoraamaröntgenkuvaus
• Leukojen ja koko hampaiston röntgenkuvaus
Ehkäisevät toimenpiteet per käynti
• Sisältyy SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet

19,20 €
8,50 €

Proteesien pohjaus

55,60 €

Proteesin korjaus

38,00 €

Akryyliosa- ja kokoproteesi

186,00 €

Kruunut ja sillat

186,00 €

Rankaproteesi

225,70 €

Toimenpide, vaativuusluokka 0–2

8,50 €

Toimenpide, vaativuusluokka 3–4

19,20 €

Toimenpide, vaativuusluokka 5–7

38,00 €

Toimenpide, vaativuusluokka 8–10

55,60 €

Toimenpide, vaativuusluokka 11-

78,00 €

Terveyskeskuksessa annettu suun ja leukojen erikoissairaanhoito

41,80 €

Peruuttamatta jätetty palveluaika hammashuollon vastaanottopalveluissa
Peruuttamatta jätetty käyntiaika
• Peruuttamatta jätetystä lääkärikäynnistä peritään maksu yli 18-vuotiaalta, mikäli asiakas jättää
saapumatta varatulle ajalle terveydenhuollon vastaanottopalvelussa ilman hyväksyttävää syytä.
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51,50 €

KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT
Kotihoito
Säännöllinen ja jatkuva kotihoito / kk
• Maksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja
perheen koon mukaan.
• Asiakas maksa erikseen vuokran ja tekee palveluntuottajan kanssa huoneenvuokralain mukaisen
vuokrasopimuksen ja maksaa vuokran palveluntuottajalle
• Asiakas maksaa erikseen käyttönsä mukaan ateriapalveluiden, kotihoidon ja tukipalveluiden maksut

maksutaulukko
s. 6–7

Kotihoidon tilapäinen käynti

12,00 €/kerta

Kotisairaanhoidon käynti

12,00 €/kerta

Arviointitiimin arviointijakso (1–4 vkoa)

20,00 €/vko

Kotihoidon tukipalvelut
Kotiin kuljetettu kylmä ateria

7,50 €
kuntakohtaiset
hinnat
ajankohdalle
1.1.30.6.2023, sen
jälkeen
yhteisen
kilpailutuksen
mukaiset
hinnat
kuntakohtaiset
hinnat
ajankohdalle
1.1.30.6.2023, sen
jälkeen
yhteisen
kilpailutuksen
mukaiset
hinnat

Turvapuhelin vuokra/kk

Turvapalvelun auttamiskäynti

Pyykkipalvelu

6,70 €/kg

Asiointi- ja virkistysmatkat (SHL), €/yhdensuuntainen matka
• matkan omavastuu vastaa alueen joukkoliikenteen lipun hintaa

3,00 €

Ikääntyneiden päivätoiminta ja lyhytaikaishoito kotihoidon tukipalveluna
Päivähoito (sis. ateriat), koko päivä

20,00 €

Päivähoito (sis. ateriat), puoli päivä tai alle x h

12,00 €

Lyhytaikaishoito Wilhelmina –yksikössä, vrk

22,90 €

IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISPALVELUT JA PERHEHOITO
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Östra Nylands välfärdsområde
Eastern Uusimaa wellbeing services county

Tuettu palveluasuminen
Pitkäaikainen palveluasuminen / kk
• Maksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja
perheen koon mukaan.
• Asiakas maksaa erikseen vuokran ja tekee palveluntuottajan kanssa huoneenvuokralain mukaisen
vuokrasopimuksen ja maksaa vuokranpalveluntuottajalle
• Asiakas maksaa erikseen käyttönsä mukaan ateriapalveluiden, kotihoidon ja tukipalveluiden maksut
Perusmaksu /kk
• sisältää turvapalvelun, pyykkihuollon, siivouksen, käyttösähkön
Ateriapaketti /pv
• sisältää aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala
Ateriapaketti /puolipv
• sisältää aamupala, lounas, välipala
Aamupala/ iltapala €/ateria

maksutaulukko
s. 6–7

65,94 €/kk
14,50 €
8,50 €
1,50 €

Lounas €/ateria

5€

Välipala

1,50 €

Päivällinen €/ateria

5€

Tehostettu palveluasuminen
Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen / kk
• Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan nettotulojen perusteella
• Asiakas maksaa erikseen vuokran ja tekee palveluntuottajan kanssa huoneenvuokralain mukaisen
vuokrasopimuksen ja maksaa vuokranpalveluntuottajalle

maksutaulukko
s. 6–7

Ikääntyneiden perhehoito
Pitkäaikainen perhehoito / kk
• Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan nettotulojen perusteella
Lyhytaikainen perhehoito, vrk
• Asiakasmaksu sisältää asiakkaan tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon sekä muun toimintakykyä
ylläpitävä ja edistävä toiminnan
• Asiakasmaksu sisältää ateriat ja muun ylläpidon
Osavuorokautinen perhehoito, osa vrk
• Asiakasmaksu sisältää asiakkaan tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon sekä muun toimintakykyä
ylläpitävä ja edistävä toiminnan
• Asiakasmaksu sisältää ateriat ja muun ylläpidon
Omaishoitajan 3 vrk/kk (lakisääteiset vapaapäivät) (Asiakasmaksulaki 1.1.2023 alkaen)

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Östra Nylands välfärdsområde
Eastern Uusimaa wellbeing services county

maksutaulukko
s. 6–7
37,00 €

22,80 €
9,90 €

SOSIAALIHUOLLON LAITOSPALVELUT
Laitoshoito
Pitkäaikainen laitoshoito / kk
• Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan nettotulojen perusteella
• Sisältää asumisen, ateriat ja lääkkeet
Lyhytaikainen laitoshoito, vrk
• Alle 18-vuotiailta hoitopäivämaksuja voidaan periä terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen
toimintayksikössä enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa

maksutaulukko
s. 6–7
49,60 €

Lyhytaikainen laitoshoito maksukaton ylittymisen jälkeen, vrk

22,80 €

Päivä- tai yöhoito sairaalassa, vrk
• Alle 18-vuotiailta hoitopäivämaksuja voidaan periä terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen
toimintayksikössä enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa

22,80 €

Kuntoutushoito, pv

17,10 €

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN SEKÄ ASUNNOTTOMIEN
ASUMISPALVELUT
Asumispalvelut
Pitkäaikainen palveluasuminen / kk
• Maksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn
(bruttotulot) ja perheen koon mukaan.
• Asiakas maksaa erikseen vuokran ja tekee palveluntuottajan kanssa huoneenvuokralain mukaisen
vuokrasopimuksen ja maksaa vuokranpalveluntuottajalle
• Asiakas maksaa erikseen käyttönsä mukaan ateriapalveluiden, kotihoidon ja tukipalveluiden maksut
Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen / kk
• Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan nettotulojen perusteella
• Asiakas maksaa erikseen vuokran ja tekee palveluntuottajan kanssa huoneenvuokralain mukaisen
vuokrasopimuksen ja maksaa vuokranpalveluntuottajalle
• Minimi käyttövara 167 €/kk
• Ateria sisältyy palvelumaksuun
Tuettu asuminen / kk
• Asiakas maksaa erikseen vuokran ja tekee palveluntuottajan/vuokranantajan kanssa
huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopimuksen ja maksaa vuokran palveluntuottajalle
• Asiakas maksaa erikseen ateriat
• Tuetusta asumisesta voidaan periä maksu samoin perustein, mikäli palveluun kuuluu jatkuvasti ja
säännöllisesti annettavaa kotipalvelua tai muuta hoivaa ja huolenpitoa. Tuettuun asumiseen
sisältyvästä tuesta ja ohjauksesta ei peritä maksua (HE29/2020 asiakasmaksulaki § 10 e).
Tilapäinen asuminen, pv
• Akuutissa asumisen kriisissä oleville asiakkaille tarkoitettu tilapäinen majoitus asumispäivystyksen
yksiköissä on maksutonta.
• Ei sisällä aterioita

maksutaulukko
s. 6–7

maksutaulukko
s. 6–7

maksutaulukko
s. 6–7

0,00 €
HUOM! Hätämajoitus eri laatikko
• Akuutissa asumisen kriisissä oleville asiakkaille tarkoitettu hätämajoitus asumispäivystyksen
yksiköissä on maksutonta
• Ei sisällä aterioita

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Östra Nylands välfärdsområde
Eastern Uusimaa wellbeing services county

Koivula, tuetun asuminen palvelut
• Palvelumaksu (27 €), sähkö (25 €) ja vesi (13 €)
• Asiakas maksaa erikseen vuokran ja tekee palvelutuottajan kanssa huoneenvuokralain mukaisen
vuokrasopimuksen ja maksaa vuokran palveluntuottajalle

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Östra Nylands välfärdsområde
Eastern Uusimaa wellbeing services county

27,00 €

VAMMAISPALVELUT
Pitkäaikainen asumispalvelu (SHL ja VPL)
Pitkäaikainen palveluasuminen / kk
• Asiakas maksaa erikseen käyttönsä mukaan ateriapalveluiden, kotihoidon ja tukipalveluiden maksut
• Asiakas maksaa erikseen vuokran ja tekee palveluntuottajan kanssa huoneenvuokralain mukaisen
vuokrasopimuksen ja maksaa vuokran palveluntuottajalle
Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen / kk
• Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan nettotulojen perusteella
• Asiakasmaksu sisältää ateriat ja muun ylläpidon
• Asiakas maksaa erikseen vuokran ja tekee palveluntuottajan kanssa huoneenvuokralain mukaisen
vuokrasopimuksen ja maksaa vuokranpalveluntuottajalle

maksutaulukko
s. 6–7

maksutaulukko
s. 6–7

Pitkäaikainen asumispalvelu (EHL)
Vuokra /kk
• Asiakas maksaa vuokran ja tekee palveluntuottajan kanssa huoneenvuokralain mukaisen
vuokrasopimuksen ja maksaa vuokran palveluntuottajalle
Ylläpitomaksu
• Kts. alla asumisen ylläpito ja ateriamaksut

Asumisen ylläpito- ja ateriamaksut, yli 16-vuotiaat
Ateriapaketti, koko päivä

14,50 €

Ateriapaketti, osa päivä (valitaan seuraavista):
aamiainen

1,50 €

lounas

5€

välipala

1,50 €

päivällinen

5€

iltapala

1,50 €

Lisäpalvelut:
sauna

5€

hygieniatarvikkeet

10 €

siivoustarvikkeet

10 €

huonekalut

10 €

viihde-elektroniikka

15 €

sähkö

15,80 €

vesi

15,00 €

Kårkulla, sopimus voim. 28.2.2023 saakka:
• yhteiset tilat 30 €, pesutupa 10 €, sähkö 20 €, sauna 10 €

Tilapäishoito
Lyhytaikainen asuminen, vrk
• Sisältää asumisen, ateriat ja muun ylläpidon
• Peritään yli 16-vuotiaalta
Lyhytaikainen asuminen, osavuorokautinen
• Sisältää asumisen, ateriat ja muun ylläpidon
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Östra Nylands välfärdsområde
Eastern Uusimaa wellbeing services county

32,00 €
16,00 €

• Peritään yli 16-vuotiaalta
Lyhytaikainen asuminen ilman aterioita, vrk
• Sisältää asumisen ja muun ylläpidon
• Peritään yli 16-vuotiaalta
Lyhytaikainen asuminen ilman aterioita, osavuorokautinen
• Sisältää asumisen ja muun ylläpidon
• Peritään yli 16-vuotiaalta
Omaishoitajan vapaan aikainen hoito, vrk
Osa-aikainen hoito, €/kerta
• Enintään 6 h
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, €/pv
• Alle 16-vuotiaalle maksuton, jos palvelu sisältyy asiakkaan erityishuolto-ohjelmaan tai
vammaispalvelulain mukaiseen palvelusuunnitelmaan

22,00 €

11,00 €
11,60 €
8,00 €
0,00 €

Vammaispalvelut perhehoito
Pitkäaikainen perhehoito /kk
• Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan nettotulojen perusteella
Lyhytaikainen perhehoito, vrk (muut kuin omaishoidon vapaat)
• Asiakasmaksu sisältää asiakkaan tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon sekä muun
toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan
• Asiakasmaksu sisältää ateriat ja muun ylläpidon
Omaishoitajan 3 vrk/kk (lakisääteiset vapaapäivät) (Asiakasmaksulaki 1.1.2023 alkaen)
Osavuorokautinen perhehoito, osa vrk
• Asiakasmaksu sisältää asiakkaan tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon sekä muun
toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan
• Asiakasmaksu sisältää ateriat ja muun ylläpidon
• Lyhytaikainen osavuorokautinen perhehoito (max 10 h päivällä ja yöllä, alle 14 vrk)
• Pitkäaikainen osavuorokautinen perhehoito (max 10 h päivällä tai yöllä, yli 14 vrk toistuen
pidemmän jakson)

maksutaulukko
s. 6–7
37,00 €
9,90 €

22,80 €/vrk

Päiväaikainen toiminta
Työ- ja päivätoiminnan ateriamaksu, €/ateria (lounas 5,00 €, iltapäiväkahvi 1,50 €)

6,50 €

Muut palvelut
Kuntoutushoito, pv
• Kuntoutushoitopäivä laitoksessa
• Alle 18-vuotiailta hoitopäivämaksuja voidaan periä terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen
toimintayksikössä enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa

17,10 €

Liikkumista tukevat palvelut
Asiointi- ja virkistysmatkat (VPL), €/matka
• Matkan omavastuu vastaa alueen joukkoliikenteen lipun hintaa
Asiointi- ja virkistysmatkat (VPL), €/matka (kuntarajat ylittävät matkat)
Matkan omavastuu vastaa alueen joukkoliikenteen lipun hintaa
Kilometriperusteinen omavastuu (omavastuu määräytyy matkan kilometrien mukaan, huom! uusi
lainsäädäntö). Tämä päätettävä myöhemmin.
Muut matkat (VPL), €/matka
• Matkan omavastuu vastaa alueen joukkoliikenteen lipun hintaa
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Östra Nylands välfärdsområde
Eastern Uusimaa wellbeing services county

2,90 €
5,00 €
uusi VPL
tulee mahd.
voimaan
1.1.2023
1,10 €
(oman

• Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien vaikeavammaisten opiskelijoiden matkoista ei peritä
omavastuuta
• Yhdistelymatkoista ei omavastuuta
• Työ- ja opiskelumatkat huomioidaan yksilöllisen palvelutarpeen ja harkinnan mukaan ja niistä peritään
omavastuu
• Alle 16-vuotiailla omavastuu

kunnan
alueella)
2,90 €
(kuntarajat
ylittävät
matkat)

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU JA LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLTO
Lapsiperheiden kotipalvelu
Jatkuva ja säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu
• Maksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja
perheen koon mukaan.

maksutaulukko
s. 6–7

Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu, 0–1 h

5€

Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu, 1–2 h

5–10 €

Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu, 2–3 h

10–15 €

Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu, 3–4 h

15–20 €

Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu, 4–5 h

20–25 €

Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu, 5–6 h

25–30 €

Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu, yli 6 h

30 €

Lastensuojelun sijaishuolto
Kuukausimaksu, enintään
• Enimmäismaksu määräytyy lapsen elatuksesta annetun lain 1–3 § perusteella

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Östra Nylands välfärdsområde
Eastern Uusimaa wellbeing services county

1860,20 €

