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Johdanto 
 
Asiakirjan tekstiosa sisältää asiakasmaksusisältöjen määrittelyä. Asiakasmaksusummat käyvät ilmi 
kahdesta liitteestä. Liitteessä A on lakisääteiset maksut, jotka tarkistetaan joka toinen vuosi ase-
tuskokoelmassa julkaistavalla indeksikorotuksella sekä sen lisäksi jatkuvan kotihoidon tulorajat. 
Liitteessä B on ei-lakisääteiset maksut, joista kunta voi vapaasti päättää.  
 
Laissa säädetyt maksut määräytyvät seuraavien lakien mukaan: 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 (tekstissä Laki) 
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 (tekstissä Asetus) 
 
Kunnalla on tekninen käyttöyhteys Kelan etuustietojärjestelmään sekä Tulorekisteriin ja kunnalla 
on oikeus tarkistaa hakijoiden tiedot maksukykyyn perustuviin maksuihin liittyen. 
 
Vähimmäismaksu ja enimmäismaksu 
Pienin laskutettava summa on 5 €. Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään yhtä suuri kuin 
palvelutuotannon kustannukset. 
 
Asiakasmaksujen alentaminen tai perinnästä luopuminen 
Kunta on velvollinen alentamaan tai jättämään perimättä asiakasmaksua sellaisissa tapauksissa, 
kun maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön laki-
sääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. 
Maksujen alentamisen tai perinnästä luopumisen osalta viitataan asiakirjaan Asiakasmaksujen 
alentamisen tai perinnästä luopumisen periaatteet. 
 
Asiakasmaksulaskun korjaus tai oikaisu 
Tietoa asiakasmaksulaskujen korjaamisesta tai oikaisemisesta löytyy kaupungin kotisivuilta. 
 

 
Tekstiosa liitteelle A 
 

 
Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu (Asetus 3 §) 
Jatkuvalla ja säännöllisellä palvelulla tarkoitetaan säännöllisesti vähintään kerran viikossa 
annettavaa palvelua. 
 
Kuukausimaksuna kannetaan enintään asetuksessa vahvistetun maksuprosentin osoittama määrä 
tulorajan (€/kk) ylittävistä kuukausituloista. Asetuksessa vahvistetut tulorajat ja maksuprosentit: 
 
Henkilömäärä Tuloraja €/kk       Maksuprosentti 
       1  588 35 
       2 1 084 22   
       3 1 701 18 
       4 2 103 15 
       5 2 546 13  
       6 2 924 11 
 
Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja maksuprosenttia 
alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Jos tulot alittavat edellä 
mainitut rajat, ei maksua peritä lainkaan.  
 
Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. 
Suunnitelmaan tulee sisällyttää sekä kotisairaanhoito että kotipalvelu. Suunnitelmaa tarkistetaan 
palvelutarpeen muuttuessa. Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellään se aika, jonka asiakkaan 
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palvelun tuottaminen vie. Siltä pohjalta lasketaan kuukausimaksu prosentteina edellä mainitusta, 
asetuksen mukaisesta korkeimmasta maksuprosentista seuraavasti. 
 

Henkilöiden määrä Tuloraja Tunteja/kuukausi 

  -5 6-11 12-20 21-30 31- 

1 588 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 

2 1084 11 % 14 % 18 % 21 % 22 % 

3 1701 10 % 13 % 16 % 18 % 18 % 

4 2103 9 % 10 % 12 % 14 % 15 % 

5 2546 9 % 10  12 % 13 % 13 % 

6 2924 6 % 10 % 11 % 11 % 11 % 

 
Kotipalvelun enimmäiskuukausimaksu ja korkein perittävä tuntimaksu ilmenevät liitteestä B. 
 
Tilapäinen kotisairaanhoito (Asetus 3 §) 
Tilapäisestä kotisairaanhoidosta lääkäri- tai hammaslääkärikäynneillä ja muiden henkilöiden 
käynneillä on erisuuruiset maksut. 
 
Jos lääkäri ja muu työntekijä tekevät yhteisen tilapäisen kotisairaanhoidon käynnin, tästä käynnistä 
peritään samansuuruinen maksu kuin lääkäri- tai hammaslääkärikäynniltä.  
 
Käynnistä diabeteshoitajalla tai diabeteshoitajan kotikäynnistä peritään samansuuruinen maksu 
kuin muiden henkilöiden kotikäynnistä. 
 
Terveyskeskuksen avohoidon lääkärin vastaanottomaksu (Asetus 7 §) 
Lääkärien vastaanottomaksut peritään asetuksessa määrättyjen enimmäissummien mukaisina.   
Käynnistä lääkärin vastaanotolla peritään käyntimaksu kolmelta ensimmäiseltä käynniltä 
terveyskeskuksessa Raaseporissa kalenterivuoden aikana. Kyseisiä maksuja ei peritä alle 18-
vuotiailta ja rintamaveteraaneilta. Kerryttää maksukattoa. 
 
Sarjassa annettava hoito (Asetus 11 §) 
Mm. yksilökohtainen puheterapia ja yksilökohtainen toimintaterapia kuuluvat ryhmään sarjassa 
annettava hoito. Sarjassa annettavasta hoidosta saa periä maksua enintään 45 hoitokerralta 
kalenterivuodessa. Kerryttää maksukattoa. Kyseisiä maksuja ei saa periä alle 18-vuotiaalta. 
 
Fysioterapia (Asetus 7 §) 
Terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtaisesta fysioterapiasta peritään hoitokerralta asetuksen 
mukainen enimmäismaksu.  Kerryttää maksukattoa. 
 
Suun ja hampaiden tutkimus- ja hoito (Asetus 9 §) 
Terveyskeskuksessa tehdyn suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon perusmaksu sekä muut 
tutkimus- ja hoitotoimenpidemaksut ilmenevät liitteestä. Maksut peritään asetuksen (912/1992) 
enimmäismaksun suuruisina.  
 
Lyhytaikainen laitoshoito (Asetus 12 §) 
Maksuja ei saa periä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli 
7.  
 
Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut otetaan huomioon maksukaton kertymistä laskettaessa. 
Maksukaton ylityksen jälkeen peritään alennettu hoitopäivämaksu sinä aikana, kun vapaakortti on 
voimassa. Tätä alennettua maksua ei kuitenkaan saa periä alle 18-vuotiaalta.  
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Päivä- ja yöhoito (Asetus 13 §) 
Maksuja ei saa periä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli 
seitsemän.  
Kerryttää maksukattoa.  
 
Kuntoutushoito (Asetus 14 §) 
Veloitetaan asetuksen mukainen enimmäismaksu. Kerryttää maksukattoa. 
 
Lastensuojelun maksut 
Asiakasmaksulain (734/1992) 7 § perusteella lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, 
sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista 
lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu voi olla enintään asetuksen mukainen. Perittävä maksu 
ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Enimmäismaksu käy ilmi 
liitteestä.  
 
Lääkärintodistukset, maksulliset (Asetus 23 §) 
Seuraavista lääkärin ja hammaslääkärin todistuksista peritään asetuksen mukainen 
enimmäismaksu: 

• B-todistus; eläke/kuntoutustuki 

• C-todistus Kelalle (haettaessa sairaan lapsen hoitotukea, vammaistukea tai eläkkeensaajan 
hoitotukea) 

• E-todistus (vakuutusyhtiölle annettavat todistukset ja todistus esim. hammasvaurioista) 

• T-todistus tai siihen verrattava todistus (esim. lääkärintodistus terveydentilasta, englannin- 
tai saksankielinen lääkärintodistus)  

• lääkärin antama kansainvälinen rokotustodistus (esim. keltakuume) 

• lomakkeelle 128 kirjoitettu lääkärintodistus (ent. elintarviketodistus) 

• merimiestodistus     

• muut vapaamuotoiset todistukset  

• lääkärintodistus HIV-tutkimuksesta viisumihakemusta varten (laboratoriotodistuksessa on 
oltava oman lääkärin allekirjoitus). 
 

Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten (Asetus 23 §) 
Ajokorttilaissa (386/2011) säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta 
lääkärintodistuksesta peritään liitteessä mainittu maksu.  
 
Lääkärintodistukset, maksuttomat (Asetus 23 §) 

• lääkärintodistus A 

• B-todistus erityiskorvattaviin lääkkeisiin (STM Kuntainfo 4/2016) tai kliinisistä 
ravintovalmisteista tai annetaan verotusta varten  

• B-todistus Kansaneläkelaitokselle (sairausloma, päiväraha, kuntoutus) 

• todistus rintamaveteraanin kuntoutushakemusta varten  

• kaikki sotaveteraanien ja sotainvalidien todistukset 

• vammaispalveluihin tarvittavat todistukset  

• koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuva nuorison 
terveystodistus 

• asevelvolliselle palveluskelpoisuudesta annettava lääkärintodistus  

• hakemukset, lausunnot ja lähetteet, joita tarvitaan asiakkaan siirtoon 
sairaanhoitolaitoksesta toiseen tai vanhustenhuollossa tapahtuvaan siirtoon 

• hoitoon liittyvä hammaslääkärin todistus tai lausunto  

• kuolintodistus 

• todistus kuljetuspalvelua varten 

• lääkärintodistus invalidikorttia varten 

• lääkärintodistus raskauden keskeyttämistä tai sterilointia varten 



 
 
 
 
 

5 

• lääkärintodistus lapsen äkillisestä sairaudesta virka- tai työvapaan myöntämiseksi 
vanhemmalle  

• lausunto pahoinpitelystä (poliisitoimi maksaa)  

• terveyskeskuksen tai sairaanhoitolaitoksen matkakustannusten korvausta varten antama 
todistus  

 
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty vastaanottoaika (Asetus 25 §) 
Peruuttamatta jätetyistä lääkärin ja hammaslääkärin vastaanottoajoista peritään asetuksen 
mukainen enimmäismaksu, jos varatun ajan peruuttamatta jäämiseen ei ole hyväksyttävää syytä.  
Maksua ei peritä alle 15-vuotiaalta; toisin sanoen 15–17-vuotiaat, joilla on oikeus ilmaiseen 
hammashoitoon, maksavat peruuttamatta jääneestä vastaanottoajasta. 
  
Hyväksyttävä syy maksun perimättä jättämiseen on seuraavissa tapauksissa: 

• aika on peruutettu hyvissä ajoin tai sairaustapauksessa viimeistään saman päivän aamuna  

• poisjääminen johtuu asiakkaan tai tämän lähiomaisen äkillisestä sairastumisesta, 
tapaturmasta tai kuolemasta, ja potilaalla ei ole sen vuoksi ole ollut mahdollisuutta 
peruuttaa aikaa 

• potilas jää tulematta muusta pätevästä syystä.  
 
Pitkäaikainen laitoshoito 
Maksu peritään asetuksen 15 § mukaisesti ja voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan 
nettokuukausitulosta, kuitenkin niin, että hoitoa saavan käyttöön jää kuukausittain maksulaissa (7 c 
§) vahvistettu vähimmäismäärä. Vähimmäiskäyttövara ilmenee liitteestä. Jos hoitoa saava on 
elänyt yhteistaloudessa ja suurempituloinen on laitoshoidossa, maksu on 42,5 prosenttia 
puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista, kuitenkin niin, että hoitoa saavan käyttöön jää 
kuukausittain maksulaissa vahvistettu vähimmäismäärä.  
 
Maksukatto (Laki 6 a §) 
Maksuasetuksen (912/1992) 26a §:n nojalla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuilla on 
maksukatto. Maksukaton ylittymisen jälkeen ko. palvelusta ei peritä maksua poikkeuksena 
lyhytaikainen laitoshoito, josta peritään pienempi maksu maksukaton ylittymisen jälkeen. Kulloinkin 
voimassa oleva maksukatto käy ilmi liitteestä.  
 
Maksukaton laskennassa otetaan huomioon seuraavat kunnan maksut:  
- terveyskeskusten avopalvelujen maksu 
- sarjahoidon maksu 
- yksilöllisen fysioterapian maksu 
- päivä- ja yöhoidon maksu 
- kuntoutusmaksu 
- sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaisen laitoshoidon maksu 
 
 
Päivämaksu omaishoitajan vapaan ajalta (Laki 6 b §) 
Kunnan järjestäessä korvaavaa hoitoa omaishoitajan vapaan aikana omaishoidon tuesta annetun 
lain (937/2005) mukaisesti, hoidosta peritään liitteessä vahvistettu maksu. 
 
 
Tekstiosa liitteelle B 
 
 
Sairaanhoitajan vastaanottomaksu 
Sairauden edellyttämän hoidontarpeen arviointiin ja oireenmukaiseen hoitoon ja seurantaan liitty-
vät käynnit terveyskeskuksen avohoidossa, poislukien ennaltaehkäisevät käynnit. 
Maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana ja se kerryttää maksukat-
toa. Maksua ei peritä, jos potilas käy saman vastaanottokäynnin aikana sekä hoitajalla että lääkä-
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rillä. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä rintamatunnuksen omaavilta. Peruuttamattoman ajan 
sakkomaksua ei peritä. 
 
Tilapäinen kotipalvelu (Asetus 3 §) 
Tilapäisestä kotipalvelusta peritään käynnin pituuteen perustuva maksu. Eripituisten käyntien 
maksut käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Yli kahden tunnin käynnit luetaan aina 
kotipalvelukäynneiksi (ei kotisairaanhoidoksi). Kotipalvelun tai kotisairaanhoidon tilapäisistä 
ennaltaehkäisevistä tarkastuskäynneistä ei peritä maksua. 
 

Käynnin kesto Käyntihinta 

<10 min   5,00 euro 

  10-20 min   7,75 euro 

>20-30 min 10,08 euro 

>30-40 min 12,40 euro 

>40-50 min 14,73 euro 

>50-60 min 17,05 euro 

>1 h – 2 h 24,04 euro 

>2 h – 3 h 31,04 euro 

>3 h – 4 h 38,04 euro 

>5 h 46,50 euro 

 
Kotiuttaminen 
Kotiuttamistiimin käynnistä peritään maksu. Vuorokaudessa laskutetaan korkeintaan kahdesta 
käynnistä. Jos asiakkaalla on jo maksu säännöllisestä kotihoidosta, kotiuttamistiimin käynnistä ei 
laskuteta erikseen. 
  
Kotikuntoitus 
Kotikuntoitustoiminnan tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn edistäminen niin, että asiakas pys-
tyy toimimaan mahdollisimman itsenäisesti omassa kodissaan.  
Maksuttomat käynnit: 

- arviointi- ja kartoituskäynti 
- säännöllistä kotihoitoa tai omaishoidon tukea saavat asiakkaat 
- apuvälineiden tai kotona tehtävien muutosten tarpeen arviointi 

 
Silmätippojen laitto 
Maksu per hoitopäivä käy ilmi liitteestä.  
 
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu, omavastuu  (Asetus 6 §) 
Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) mu-
kaisen kuljetuspalvelumaksun omavastuu määräytyy Matkahuollon hinnaston kilometriperusteisen 
taksan perusteella (Matkahuollon viimeisimmän voimassa olevan hinnaston mukaan). Omavastuu 
maksetaan kuljettajalle. 
  
Rokotukset 
Ulkomaanmatkan edellä annettavista rokotuksista tai muista ylimääräisistä rokotuksista peritään 
liitteestä ilmenevä käyntimaksu. Potilas hankkii rokotteet itse. Kansanvälisestä 
rokotustodistuksesta peritään erillinen maksu. Rokotusmaksua ei peritä alle 18-vuotiailta. 
Valtakunnalliseen rokotusohjelmaan sisältyvät rokotukset ovat maksuttomia.  
 
Fysioterapia 
Fysioterapiayksiköstä annettavalle ryhmäterapiasta peritään maksu per hoitokerta. Sarjassa 
annettavasta ryhmäterapiasta veloitetaan maksu koko hoitosarjasta hoidon alkaessa.   
 
Kuntoutusosaston tiloista peritään seuraavia vuokria: 
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• Uima-allas ja sauna  

• Yksiköllinen allasterapia 

• Yksiköllinen allasterapia, talon ulkopuolinen fysioterapeutti 

• Liikuntasali 
 
Päivätoiminta, vanhuspalveluosasto (ei pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä oleville)  
Päivätoiminnan maksu vaihtelee sen mukaan ylittääkö vai alittaako päivätoiminta 4 h/päivä.  
Päivätoiminnasta, johon ei sisälly ateriaa, veloitetaan pienempi maksu. 
Kuljetuksista päivätoimintaan ja/tai kotiin peritään liitteestä ilmenevä maksu yhdensuuntaiselta 
matkalta. Päivätoiminnan maksuja ei huomioida maksukattoa laskettaessa. 
 
Kuntoutuskeskus, mielenterveysyksikkö 
Päivätoimintamaksu mielenterveyslain mukaan. Maksu sisältää ateriat sekä yhteiskuljetukset 
päivätoiminnan yhteydessä. 
 
Muu sosiaalipalvelu, sosiaalihuoltolaki 
Muista sosiaalipalveluista peritään seuraavia maksuja (liite B): 

• pyykinpesumaksu/koneellinen 

• maksu toimintayksikössä nautituista aterioista, aamupaloista ja iltapaloista 

• maksu kotiin toimitetuista aterioista 

• maksu kylvetyspalveluista/henkilö 

• maksu ruokakassien kotiinkuljetuksesta/kerta, enintään 2 kertaa viikossa  
 
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, omavastuu 
Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun maksu käy ilmi liitteestä 
 
Turvapalvelu 
Sosiaali- ja terveystoimen myöntämän turvapuhelimen kuukausimaksu käy ilmi liitteestä. 
 
Ovihälytin 
Turvapuhelimeen liitetyn ovihälyttimen maksu käy ilmi liitteestä. 
 
Tukikahva 
Tukikahvan ja sen asennuksen kustannus käy ilmi liitteestä. 
 
Palveluasumisyksiköissä annettava intervallihoito 
Palveluasumisyksiköissä annettavasta intervallihoidosta perittävä maksu käy ilmi liitteestä. 
 
 
Palveluasuminen vanhuspalveluissa  
 
Asukkailta peritään seuraavat maksut: 

• käypä vuokra sekä muut vuokrasopimuksessa vahvistetut asumiskulut  

• vuorokauden aikana tarjottujen aterioitten ateriamaksu (300 €/kk) 

• pyykinpesumaksu (30 €/kk) asukkailta, jotka antavat pyykkinsä henkilökunnan pestäväksi 
yksikön koneissa 

• perusmaksu 210 €/kuukausi 

• kuukausittainen palvelumaksu, joka määräytyy henkilön maksukyvyn mukaan siten, että 
nettokuukausituloista vähennetään seuraavat kuukausittaiset menot: 

1. vuokra 
2. ateriamaksu  
3. palveluasumisen perusmaksu 
4. pyykkimaksu 
5. alaikäisen lapsen elatusapu 
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6. lääkekustannukset Kelan maksukattoon asti (jaettuna 12 kuukaudelle) 
 
Jäljelle jäävästä nettotulosta peritään enintään 60 % palvelumaksuna. Asukkaan tulee kuitenkin 
aina saada pitää vähintään 150,00 €/kk henkilökohtaiseen käyttöön. Asumistuki ja hoitotuki 
huomioidaan tulona palveluasumisen asiakasmaksua laskettaessa. 
 
Palveluasuminen mielenterveyshoidossa ja päihdehuollossa sekä aikuissosiaalityössä  
 
Asukkailta peritään seuraavat maksut: 

• käypä vuokra sekä muut vuokrasopimuksessa vahvistetut asumiskulut  

• vuorokauden aikana tarjottujen aterioitten ateriamaksu (300 €/kk) 

• pyykinpesumaksu (30 €/kk) asukkailta, jotka antavat pyykkinsä henkilökunnan pestäväksi 
yksikön koneissa 

• perusmaksu 210 €/kuukausi 

• kuukausittainen palvelumaksu, joka määräytyy henkilön maksukyvyn mukaan siten, että 
nettokuukausituloista vähennetään seuraavat kuukausittaiset menot: 

1. vuokra 
2. ateriamaksu  
3. palveluasumisen perusmaksu 
4. pyykkimaksu 
5. alaikäisen lapsen elatusapu 
6. lääkekustannukset Kelan maksukattoon asti (jaettuna 12 kuukaudelle) 

 
Lyhytaikaisen palveluasumisen asiakkaat saavat vähentää lisäksi vakinaisen asunnon vuokran. 
Kesto harkitaan yksilökohtaisesti. Jäljelle jäävästä nettotulosta peritään enintään 60 % 
palvelumaksuna.  Asukkaan tulee kuitenkin aina saada pitää vähintään 150,00 €/kk 
henkilökohtaiseen käyttöön. Asumistuki ja hoitotuki huomioidaan tulona palveluasumisen 
asiakasmaksua laskettaessa. 
Tukiasuminen mielenterveyshoidossa ja päihdehuollossa sekä aikuissosiaalityössä 
Tukiasumisen asiakasmaksu vastaa palveluasumisen asiakasmaksua seuraavin poikkeuksin: 

• asiakkailta perittävä ateriamaksu on 150,00 €/kk (50 % palveluasumisen ateriamaksusta) 
Jos aterioiden määrä vastaa aterioiden määrää palveluasumisessa peritään ateriamaksuna 
300 €/kk. 

• asukkaan tulee aina saada pitää vähintään 300 €/kk henkilökohtaiseen käyttöön  
(150 €/kk + 50 % palveluasumisen ateriamaksusta). 

 
Maksut muista asumispalveluista 

• Asunnoista, jotka kaupunki on vuokrannut ja antanut edelleen vuokralle palveluasunnoiksi 
eläkeläisille ja ryhmäasunnoiksi, peritään käypä vuokra.  

• Asunnoista, jotka kaupunki on vuokrannut ja antanut edelleen vuokralle palveluasunnoiksi 
nuorille, peritään vuokra maksukyvyn mukaan, enintään todelliset kulut. 

• Asunnoista, jotka on hankittu asumispalvelutarkoituksiin (kaupungin omistamista asunnoista) 
peritään käypä vuokra. 
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Liite A 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisiä asiakasmaksuja  
 

Palvelu 
Maksu / tulorajat 

2020 

 euroa 

Kotona annettavat palvelut,  
 tulorajat: 

 

  1 henkilö 588 

  2 henkilöä 1084 

  3 henkilöä  1701 

  4 henkilöä  2103 

  5 henkilöä  2546 

  6 henkilöä 2924 

  Korotus/lisähenkilö 357 

  

Tilapäinen kotisairaanhoito  

− lääkäri tai hammaslääkäri 18,90 

− muu henkilö (sairaanhoitaja tai kodinhoitaja) 12,00 

  

Tk-lääkärin vastaanotto  

− käyntimaksu 20,60 

  

 Yksilökohtainen fysioterapia terveyskeskuksessa 11,40 

  

Sarjassa annettava hoito 11,40 

  

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito  

− perusmaksu, suuhygienisti 10,20 

− perusmaksu, hammaslääkäri 13,10 

− perusmaksu, erikoishammaslääkäri 19,20 

- Kuvantamistutkimukset  

− hammaskuva 8,40 

− panoraamaröntgen 18,90 

- Ehkäisevä hoito: SC-ryhmän suun   terveyden edistämisen toimenpiteet 8,40 

Maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesta ja sairauksien hoidosta toi-
menpiteeltä vaativuusluokan mukaan 

 

− 0 - 2 8,40 

− 3 - 4 18,90 

− 5 - 7 37,50 

− 8 - 10 54,90 

− 11 - 77,00 
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Proteettiset toimenpiteet  

− proteesin pohjaus 54,90 

− proteesin korjaus 37,50 

− akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50 

− kruunut ja sillat hampaalta 183,50 

− rankaproteesi 222,70 

  

Lyhytaikainen laitoshoito  

− psykiatrian hoitopäivämaksu 22,50 

− muu hoitopäivämaksu 48,90 

− muu hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 22,50 

  

Päivä- ja yöhoidon maksu 22,50 

  

Kuntoutushoidon maksu 16,90 

  

Lastensuojelun maksut 1835,20 

  

Lääkärintodistus 50,80 

Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten 61,00 

  

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty vastaanottoaika 50,80 

  

Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa 110,00 

  

Maksukatto 683,00 

  

Vuorokausimaksu omaishoitajan vapaan ajalta 11,40 
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Liite B 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ei-lakisääteisiä asiakasmaksuja  
 

Palvelu 2020 

 euroa 

Sairaanhoitajan vastaanotto terveyskeskuksessa  

- käyntimaksu (3 ensimmäistä kertaa/kalenterivuosi) 8,50 

  

Jatkuvan säännöllisen kotihoidon maksu:  

- Enimmäismaksu /kuukausi 1463,00 

- Enimmäismaksu /tunti 46,50 

   

Tilapäinen kotipalvelu:   

- Enimmäismaksu /tunti 46,50 

   

Kotiuttamistiimi, käyntimaksu 12,00 

(vuorokaudessa laskutetaan korkeintaan kahdesta käynnistä)  

  

Kotikuntoitus, käyntimaksu 12,00 

tai max viikkomaksu 24,00 

  

Silmätippojen laitto 10,00 / päivä 

   

Rokotukset:  

 - ennen ulkomaanmatkaa ja muut ylimääräiset /hlö /käynti 13,60 

 - kansainvälinen rokotustodistus 42,90 

   

Fysioterapia/puheterapia/toimintaterapia  

- yksilökohtainen terapia 11,40 

- ohjattu kuntosaliterapia (ryhmä)   3,50 

- itsenäinen kuntosaliterapia   1,60 

- ohjattu ryhmäterapia /kerta   5,00 

- ennaltaehkäisevä terapia/ryhmäterapia/kerta   1,60 

- kuntoitus  kotihoidon asiakkaille   5,00 

- kartoittava kotikäynti   0,00 

  

Kuntoutusyksikön perimät vuokrat:  

 - uima-allas ja sauna /ryhmä/tunti 50,00 

- yksilöllinen allasterapia /tunti 11,50 

 - yksilöllinen allasterapia ja ulkopuolinen terapeutti /tunti 14,20 

 - liikuntasali /tunti 47,80 

   

Päivätoiminta vanhuspalveluissa (ei pitkäaik. laitoshoidossa)  

 - yli 4 tuntia /käynti 22,60 

 - enintään 4 tuntia /käynti 14,30 



 
 
 
 
 

12 

 - päivätoiminta ilman ateriaa /käynti   7,50 

 - kuljetus päivätoimintaan /yksi suunta   5,20 

  

Päivätoiminta, Kuntoutuskeskus, Rosinne  

 - sis. yhteiskuljetukset päivätoimintaan ja aterian toimintapäivän aikana 10,00 

  

Muu sosiaalipalvelu, sosiaalihuoltolaki:  

 - pyykinpesu /koneellinen 10,00 

 - ateria toimintayksikössä /annos   5,80 

 - aamupala toimintayksikössä /annos   2,30 

 - iltapala toimintayksikössä /annos   3,20 

 - kotiin toimitettu ateria /annos (Menumat)   9,50 

 - kylvetyspalvelu/henkilö /kerta   8,10 

 - ruokaostokset kotiinkuljetuksella /kerta   9,50 

   

Turvapalvelu /kuukausi 32,00 

Ovihälytin /kuukausi   9,50 

Tukikahva ja sen asennus, omavastuu 30,00 

  

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu /yksi suunta   5,00 

  

Intervallihoito palveluasumisyksiköissä /vuorokausi 38,30 

Kehitysvammaisten lyhytaikaishoito /vuorokausi 38,30 

  

 


