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1. Yleisiä periaatteita 
 

• maksuperusteissa sovelletaan lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

(1201/2020; jäljempänä asiakasmaksulaki) ja asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-

maksuista (912/1992; jäljempänä asiakasmaksuasetus)  

 

• asiakkaan siirtyessä Säkylän kunnan järjestämästä palvelusta toiseen ei lähettävä yksikkö 

laskuta lähtöpäivää. 

 

• jos potilas erikoissairaanhoidon poliklinikalla suoritetun tutkimuksen jälkeen otetaan välit-

tömästi Säkylän terveyskeskuksen sairaalaan hoidettavaksi, peritään häneltä poliklinikka-

maksun sijasta lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu (asiakasmaksuasetus 8 §).  

 

• säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu peritään päivältä, jona asiakas siirtyy lyhytaikaiseen 

asumispalveluun ja lyhytaikaisesta asumispalvelusta kotiin paluupäivältä, mikäli säännölli-

sen kotihoidon palvelua järjestetään lyhytaikaiseen asumispalveluun lähtö- ja paluupäivinä. 

 

• asiakkaan siirtyessä perhehoidosta suoraan palveluasumiseen/laitoshoitoon peritään palve-
luasumisen/ laitoshoidon maksu tulopäivältä, mutta ei perhehoidon maksua ko. päivältä. asi-

akkaan siirtyessä palveluasumisesta/laitoksesta perhehoitoon peritään palveluasumisen/ 

laitoshoidon maksu lähtöpäivältä, mutta ei perhehoidon maksua ko. päivältä. 

 

1.1. Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen ja määrittämi-

nen 
Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut, kuten pitkäaikainen laitoshoito, asumispal-

velu, perhehoito ja säännöllinen kotihoito, määrätään toistaiseksi. 

Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut ja niihin liittyvät tulotiedot tarkistetaan joka toinen vuosi 

ja silloin, kun 

• asiakkaan tai hänen perheensä tulot ovat muuttuneet 

• asiakkaan tai hänen puolisonsa oikeus säädettyihin vähennyksiin on muuttunut 

• perheen olosuhteet ovat muuttuneet 

• maksu osoittautuu virheelliseksi 

• asiakassuunnitelmaa muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmaksun suuruu-

teen 

• kunnan maksuperusteita muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmaksun suu-

ruuteen. Jos maksua koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa an-

tamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään yhden vuo-

den ajalta. Osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksi-

tarkistukset tehdään voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Maksukyvyn mukaan 

määräytyvän maksun määrittämiseksi tulee asiakkaan tai hänen edunvalvojansa/asioi-

den hoitajansa esittää tositteet tulo- ja verotustiedoista ja maksun määrittämiseksi tar-

vittavista kustannuksista. 
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1.2. Maksukatto 
 

Maksukatossa ei oteta huomioon maksuja, joiden perusteena on työtapaturma- ja ammattitautilain, 

maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahin-

kolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito. Maksukattoon ei kuulu 

myöskään maksut, joita peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suurui-

sena muulta kuin Suomessa asuvalta. 

Asiakkaan tulee itse osoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukaton ylittyminen esittä-

mällä alkuperäiset laskut ja maksukuitit hänen itsensä tai hänen huollettavinaan olevien alaikäisten 

lasten saamista palveluista suoritetuista maksuista.  

Kun maksukatto täyttyy, asiakkaalle korjataan hoitolasku maksukaton mukaiseksi. Jos asiakkaalla 

on ko. vuodelta ennen korjatun laskun hoitoaikaa maksukattoa kerryttäviä asiakasmaksuja muihin 

julkisiin sairaaloihin ja/tai terveyskeskuksiin, asiakkaan tulee toimittaa niistä alkuperäiset laskut ja 

maksukuitit maksukaton uudelleen laskentaa varten sekä pankkitilinsä IBAN-numero mahdollisia 

liikamaksupalautuksia varten mahdollisimman pian. Tositteet esitetään siihen laitokseen, 

jossa maksukatto tulee täyteen. 

Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty enimmäismäärä eli 

maksukatto. Kalenterivuotuisen maksukaton euromäärä on 692 €. Jos maksujen yhteismäärä ylittää 

kalenterivuoden aikana 692 €, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden 

loppuun saakka maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 22,80 € hoitopäi-

vämaksu 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä Alle 18-vuotiaan lapsen ja nuoren käyttämistä palveluista 

perityt maksukattoa kerryttävät maksut otetaan huomioon yhdessä hänen toisen vanhempansa tai 

muun huoltajan maksujen kanssa (laillinen huoltaja).  

Maksukaton täyttymisen jälkeen myönnetään vapaakortti. Vapaakortin myöntää se terveyden-

huollon laitos, jossa maksukatto on täyttynyt. Vapaakortti on maksukaton täyttymisestä lähtien voi-

massa kalenterivuoden loppuun saakka. 

Maksukattoon sisältyvät seuraavat julkisen terveydenhuollon maksut  

• terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluiden maksut 

• yksilökohtainen fysioterapia 

• sarjahoidon maksut 

• sairaaloiden poliklinikkamaksut 

• päiväkirurgian maksut  

• lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon lai-

toksissa 

• yö- ja päivähoito (terveyskeskuksessa, sairaalassa, sosiaalihuollon laitoksessa) 

• kuntoutushoidon maksut (laitoshoitona vammaiselle henkilölle tai erityishuoltona kehitys-

vammaiselle) 

• suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut (hammasteknisiä kuluja, kuten pro-

teeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista aiheutuvia kustannuksia 

lukuun ottamatta) 

• tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut  

• terapioista perityt maksut  

• toimeentulotuella maksetut maksut 

• etäyhteyksien avulla toteutetut palvelut 

• tilapäinen kotisairaanhoito ja kotisairaalahoito 
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1.3. Sotainvalidit 
 
Valtion korvaamiin avopalveluihin oikeutettuja ovat vähintään 10 prosentin sotainvalidit. Sotilas-
vammalain mukaan kunnalliset avopalvelut voidaan korvata myös asevelvollisena tai rauhanturvaa-
jana ennen vuotta 1991 vahingoittuneelle tai sairastuneelle. Heidän osaltaan raja on 20 %.  
 
Sotilasvammalain nojalla järjestettävät palvelut eivät ole riippuvaisia edunsaajan tuloista, eivätkä 
täten edellytä tulojen selvittämistä. Palvelujen antamisessa on kuitenkin noudatettava sosiaalihuol-
tolain mukaista tarveharkintaa. Sillä ei ole merkitystä, järjestääkö kunta vastaavia palveluja muille 
kuntalaisille. Kyseessä on erityisryhmä, jonka palveluihin kunta saa Valtiokonttorin myöntämää 
määrärahaa. Kunnalle tai kuntayhtymälle korvataan sotilasvammalain 6 §:n mukaisesti kustannuk-
set seuraavista avopalveluista:  
 

1. sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin  

• 5 kohdan mukaisista kotipalveluista,  

• 7 kohdan mukaisista asumispalveluista ja  

• 9 kohdan mukaisista liikkumista tukevista palveluista 
 

2. omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta sekä  
 

3. terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 §:n mukaisista sairaanhoitopalveluista aiheutuneet kus-
tannukset. Sairaanhoidon kustannukset korvataan kuitenkin vain siltä osin kuin kysymyk-
sessä on koti-, päivä- tai yösairaanhoito taikka lääkinnällinen kuntoutus. (Valtiokonttorin 
ohje kunnille 14.12.2021 VK/113425/08.01.02/2021). 
 

 

1.4. Rintamaveteraanit 
 

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut perustuvat lakiin rintamaveteraanien kuntou-

tuksesta (1184/1988) ja lakiin rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta 

(54/2019) sekä asetukseen rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1348/1988). Rintamaveteraanien ja 

sotainvalidien kotona asumista tukevat palvelut ovat samalla tasolla, mutta perustuvat edelleen eri 

lakeihin. Kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa 

asuva vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen 

tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. 

Rintamaveteraaneilta ei peritä asiakasmaksua: 

• kotipalvelusta, kotisairaanhoidosta ja kotisairaalahoidosta 

• kotiin annettavista ateriapalveluista ja tukipalveluista (tukipalveluja esim. turvapuhelin-,     

asiointi-, kauppa-, saattaja-, kylvetys-, siivous- ja pyykki- vaatehuoltopalvelu sekä apteekin 

annosjakelupalvelu)  

• sosiaalihuoltolain mukaisesta liikkumista tukevasta palvelusta  

• päiväkeskustoiminnasta 

• omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta  

• sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen asumispalvelun hoivasta/huolenpidosta ja ateri-

oista 

• perhehoitolain mukaisesta pitkäaikaisesta perhehoidosta 

• terveydenhuoltolain 24 §:n mukaisesta lääkinnällisestä kuntoutuksesta 

(Valtiokonttorin ohje kunnille 14.12.2021 VK/113428/08.01.02/2021) 
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1.5. Etäpalvelu /etävastaanotto 
 

Etäpalvelu /etävastaanotto (videovälitteinen tai puhelimitse) on verrattavissa perinteiseen vastaan-

ottokäyntiin tai palveluun. Etäyhteyksien avulla annetusta palvelusta peritään samat maksut kuin 

esimerkiksi vastaanottokäynnistä poliklinikalla tai terveysasemalla tai kotikäynnillä annetusta pal-

velusta, mikäli palvelu on maksullinen muutoinkin.  

 

1.6. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 
 

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 €, mikäli asia-

kas on ilman hyväksyttävää syytä jättänyt saapumatta varatulle vastaanotolle tai asianomaiseen yk-

sikköön; eikä asiakas tai hänen edustajansa ole ennalta peruuttanut vastaanottoaikaa tai palvelua. 

Maksu peritään kaikista ennalta peruuttamattomista terveydenhuollon palveluista ja sosiaali- ja ter-

veydenhuollon lyhytaikaisesta hoito- tai asumispalvelusta.  

 

 

2. Avopalvelut 
 

2.1. Vastaanottotoiminta 
 

Terveysaseman avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu 20,90 € /käynti 

• maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä Säkylän terveyskeskuksessa kalen-

terivuoden aikana.  

• veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton  

• terveyskeskuksen lääkäripalvelumaksua ei peritä, kun lääkäri lähettää potilaan   terveys-
keskussairaalaan saman päivän aikana, saman tulosyyn vuoksi   

• lääkäripalvelumaksu peritään myös todistus-/lausuntokäyntien yhteydessä  

 

2.2. Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito 
 

Perusmaksu/suuhygienisti                    10,30 €/käynti  
Perusmaksu/hammaslääkäri                 13,30 €/käynti  
 

Perusmaksun lisäksi toimenpideluokituksen mukaiset maksut: 

 

Kuvantamistutkimus 

• hammaskuva    8,50 € 

• leukojen ja koko hampaiston panorama-röntgenkuvaus 19,20 € 
 

Ehkäisevä hoito  

• toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen  

toimenpiteet käyntikerralta   8,50 € 
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Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito vaativuusluokan mukaan  

(paikkaushoito, parodontologinen hoito, juurihoito, hampaiden poisto) 

• vaativuusluokka: 0–2   8,50 €          

• vaativuusluokka: 3–4   19,20 €          

• vaativuusluokka: 5–7   38,00 €          

• vaativuusluokka: 8–10   55,60 €          

• vaativuusluokka: 11-   78,00 €   

 

Proteettiset toimenpiteet       

• proteesin pohjaus     55,60 €                     

• proteesin korjaus     38,00 €                     

• akryyliosa- ja kokoproteesi    186,00 €   

• kruunut ja sillat hampaalta    186,00 €   

• rankaproteesi     225,70 €                         
 
Maksua ei peritä hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä klii-
nisestä työstä henkilöiltä, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, 
veteraanitunnuksen omaavilta henkilöltä tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä 
palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta.  
 
Alle 18-vuotiaille suun ja hampaiden tutkimus ja hoito maksuton.  
 
Hammastekniset kulut potilas maksaa suoraan valmistajalle. 
 

2.3. Lääkinnällinen kuntoutus 
 
Neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä sopeutumisvalmennus- ja 

kuntoutusohjaus ovat maksuttomia (asiakasmaksulaki 5 §). Apuvälinepalvelut ja apuvälineet ja nii-

den sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto ovat maksuttomia paitsi silloin, kun apuvälineen tarve 

aiheutuu työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015), maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus-

lain (1026/1981), sotilasvammalain (404/1948), liikennevakuutuslain (279/1959), potilasvahinko-

lain (585/1986) tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta vahingosta tai ammat-

titaudista.  

Ryhmässä tapahtuva terapiatoiminta tai vastaava  

(esim. niska- ja selkäjumpat)   3,50 € /ryhmäkäyntikerta 

 

Perusterveydenhuoltona annetut terapiat  11,60 € /hoitokerta 

• fysioterapia  

• toimintaterapia  

• jalkojenhoito  

• puheterapia  

• muusta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta tai terapiasta  

• sarjassa annettava hoito terveyskeskuksessa 

• kotiutumiseen liittyen 1–2 kotikäyntiä maksuttomia  

• säännöllisen kotihoidon asiakkaalle maksuttomia  

• apuvälinearviokäynnit maksuttomia 
 

 

 



   
 

  8 
 

Maksuttomat terapiat: 

• 45 hoitokerran jälkeen /vuosi  

• alle 18-vuotiaille annettava terapia  

• mielenterveystyössä annettu sarjahoito (Asiakasmaksulaki 5 §)  
 

 

2.4. Maksulliset todistukset  

 
Todistusmaksu (T-, B-, C-, E- ja muut maksulliset todistukset)  51,50 €       

Ajokorttitodistus     61,80 € /todistus  
 
Maksun perimiselle ei ole ikärajaa.  
Todistusmaksun lisäksi peritään käynnistä käyntimaksu samoin perustein kuin muistakin vastaan-
ottokäynneistä. 
 

 

3. Kotona asumista tukevat palvelut 
 

3.1. Yleiset periaatteet 
 

Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut sisällöltään, laadultaan ja laajuudel-

taan sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toiminta-

kyky edellyttävät. Palvelut on järjestettävä niin, että ne ovat kunnan ikääntyneen väestön saatavissa 

yhdenvertaisesti. Vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäk-

käiden sosiaali- ja terveyspalveluista 2012/980) mukaan kotona asumista tulee tukea mahdollisim-

man pitkään.  

Kunnan on toteutettava iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen yk-

sityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaan järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalve-

luilla, jotka sovitetaan sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palve-

luntarpeita. Korkea ikä ilman toimintakyvyn alenemista ei yksin oikeuta asumispalveluiden myön-

tämiseen. 

 

3.2. Kotihoito ja kotisairaanhoito 
 

Kunta tai kuntayhtymä saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä 

pitkäaikaisesta asumispalvelusta kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen 

palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksuun ei sisälly asumis-

kustannuksia. (Asiakasmaksulaki 1201/2020 10e§.)  

Jatkuvalla kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan säännöllisesti, vähintään kerran vii-

kossa annettavaa kotisairaanhoitoa, kotipalvelua tai kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhteenlasket-

tua palvelua. Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittä-

vistä kuukausituloista. 
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Tulorajat ovat 1.7.2021 alkaen seuraavat: 

Henkilömäärä Tuloraja €/kk 

1 588 

2 1084 

3 1701 

4 2103 

5 2546 

6 2924 

 Maksuprosentti 
perheen koon mukaan 

1 2 3 4 5 6 - 

Palvelutunnit /kk       
4 tuntia tai vähemmän 8 7 6 6 6 6 

5 10 8,75 7,5 7,5 7,5 7,5 
6 12 10,5 9 9 9 9 
7 14 12,25 10,5 10,5 10,5 10,5 
8 16 14 12 12 12 12 
9 17 14,75 12,5 12,5 12,5 12 
10 18 15,5 13 13 13 12 
11 19 16,25 13,5 13,5 13,5 12 
12 20 17 14 14 14 12 
13 21 17,75 14,5 14,5 14 12 
14 22 18,5 15 15 14 12 
15 23 19,25 15,5 15,5 14 12 
16 24 20 16 16 14 12 
17 24,5 20,5 16,5 16 14 12 
18 25 21 17 16 14 12 
19 25,5 21,5 17,5 16 14 12 
20 26 22 18 16 14 12 
21 26,5 22,5 18,5 16 14 12 
22 27 23 19 16 14 12 
23 27,5 23,5 19 16 14 12 
24 28 24 19 16 14 12 
25 28,5 24 19 16 14 12 
26 29 24 19 16 14 12 
27 29,5 24 19 16 14 12 
28 30 24 19 16 14 12 
29 30,5 24 19 16 14 12 
30 31 24 19 16 14 12 
31 31,5 24 19 16 14 12 
32 32 24 19 16 14 12 
33 32,5 24 19 16 14 12 
34 33 24 19 16 14 12 
35 33,5 24 19 16 14 12 
36 34 24 19 16 14 12 
37 34,5 24 19 16 14 12 

38 tai enemmän 35 24 19 16 14 12 
Taulukko 1. Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksut 1.7.2021 alkaen  

 

Tilapäinen kotihoito tarkoittaa, että asiakkaan luona käydään harvemmin kuin kerran viikossa. 

Uuden asiakkaan kohdalla käytetään alkuun tilapäisen kotihoidon maksua kahden viikon ajan. 

Maksu muutetaan säännöllisen kotihoidon maksuksi käyntien muututtua säännöllisiksi vähintään 

kerran viikossa toteutuviksi. Tilapäisen kotipalvelun ja tukipalveluiden maksuista ei ole erikseen 
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säädetty asiakasmaksulaissa (1201/2020) tai asetuksessa, joten kunta voi periä palvelun käyttäjältä 

niistä päättämänsä kohtuullisen maksun. Säkylässä maksut ovat:  

• 12,20 €/käynti (jos käyntejä 1/vrk) 

• 20 €/vrk (jos käyntejä 2 tai enemmän) 

 

Säännöllisen tilapäinen kotihoito tarkoittaa joka toinen viikko tai harvemmin säännöllisesti 

tapahtuvia yksittäisiä kotikäyntejä (esimerkiksi 1 käynti /2 viikkoa). Tällöin peritään tilapäisen ko-

tihoidon maksu. 

Kuntoutus- ja arviointijakson (KAJ) tavoitteena on arvioida asiakkaan voimavaroja ja toimin-

takykyä. Tämän avulla asiakkaalle voidaan määritellä sopivat ja ajantasaiset kotihoidon palvelut. 

Tarkoituksena on ohjata ja tukea asiakkaan omatoimisuutta sekä voimavaroja kaikilla elämän eri 

osa-alueilla. Kuntoutus- ja arviointijakso on tarkoitettu kotihoidon uusille asiakkaille, sekä asiak-

kaille, joilla kotihoidon palveluntarve on muuttumassa. Kuntoutus- ja arviointijakson kesto ja tarve 

määritellään yksilöllisesti sote-asiantuntijan toimesta. 

• kotihoidon arviointijakso    12,20 € /käynti tai 20 €/vrk 
(jos käyntejä 2 tai enemmän) 

• lääkärin/hammaslääkärin kotikäynti   18,90 € /käynti  

• muun asiantuntijan suorittama kotikäynti   12,20 € /käynti  

• jos eri asiantuntijoiden suorittamia kotikäyntejä  
on kolme (3) tai enemmän päivässä, peritään  

asiakasmaksua enintään    20 €/hoitopäivä 

Kotisairaanhoidon ja kotisairaalan käyntimaksu 12,20 € (enintään kolme kertaa /vrk). 

Maksu sisältää iv-antibiootit ja käynnit kerryttävät maksukattoa. Potilas vastaa itse mahdollisista 

kuljetuskustannuksista sairaaloihin tai poliklinikoille kotisairaalahoidon aikana. 

Tilapäinen kotisairaanhoito ja tilapäinen kotisairaalahoito kerryttävät asiakasmaksujen enim-

mäismäärää.  

 

3.3. Tukipalvelut 
 

Säkylän kunta perii maksun asiakassuunnitelmaan sisältyvistä tukipalveluina järjestettävistä ateria-

, vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- ja turvapalveluista, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä 

edistävistä palveluista sekä muista vastaavista asumista tukevista palveluista. Tukipalveluita järjes-

tetään kotona selviytymisen tukemiseksi, pääsääntöisesti kotihoidon asiakkaille.  

 

ateriapalvelu kotiin kuljetettuna 7,50 € 

turvapuhelinpalvelu  45 € /kk 

asiointipalvelu  8,50 € /alkava tunti 

saattopalvelu   15 € /alkava tunti 

pyykin pesu ja jälkikäsittely 7 € /koneellinen 

kylvetyspalvelu   8 € 

kuljetuspalvelu   2,50 €/suunta 
päivätoimintamaksu   12,00 €/kerta  
kotiin annettava päivätoiminta  6,00 €/kerta 
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Omaishoitajan vapaan aikainen hoidon maksu on 11,60 € €/vrk omaishoitajalaissa (973/2005) mää-

ritellyiltä vapaapäiviltä. 

 

3.4. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 
 

Sosiaalihuoltolain (2014/1301) 23§:n mukaista kuljetuspalvelua myönnetään henkilöille, joiden toi-

mintakyky on niin alentunut, etteivät he pysty itse hoitamaan asiointi- yms. matkojaan ja heidän 

itsenäinen asumisensa tästä syystä vaarantuu. Sosiaalihuoltolain perusteella voidaan myöntää tulo- 

ja tarveharkintaan perustuvaa kuljetuspalvelua yksittäisinä taksimatkoina.  

Asiakkaalta peritään jokaisesta yhdensuuntaisesta matkasta omavastuuosuus sosiaali- ja terveyden-

huollon asiakasmaksuasetuksen (1992/912) 6 §:n mukaan. 

Omavastuuosuus määräytyy matkan pituuden mukaan. Asiakkaalta peritään jokaisesta yhdensuun-

taisesta matkasta omavastuuosuus ja edestakaisesta matkasta kaksi omavastuuosuutta seuraavasti:  

alle 6 km 3,30 € 

6-10 km 3,60 € 

10-20 km 4,90 € 

20-30 km 6,10 € 

30-40 km 7,40 €  

40-50 km 9,30 €  

yli 50 km 11,80 € 

 

Jokainen matkustaja, jolle on myönnetty kuljetuspalvelu, maksaa omavastuuosuuden taksissa. Myös 

pariskunnat, joilla molemmille on myönnettykuljetuspalvelu ja he matkustavat samanaikaisesti, mo-

lemmat maksavat taksissa omavastuuosuuden. Henkilö, jolle ei ole myönnetty kuljetuspalvelua, 

maksaa matkastaan jaetun normaaliosuutensa. Jos kyydissä on samaan aikaan eri paikkakuntien 

asiakkaita (esim. palveluasumisyksiköt), jokaiselta peritään omavastuuosuus ja laskun loppusumma 

jaetaan henkilöiden kotikuntien kesken. 

 

3.5. Lyhytaikainen hoito (jaksohoito) ja lyhytaikainen perhehoito 
 

Lyhytaikaisen hoidon tavoitteena on tukea asiakkaan kotona asumista ja ehkäistä pitkäaikaisen pal-

veluasumisen ja laitoshoidon tarvetta. Lyhytaikaisen hoidon jakson tarkoituksena on ylläpitää tai 

parantaa asiakkaan toimintakykyä hänen omat voimavaransa huomioon ottaen.  

 

Lyhytaikaishoito on tarkoitettu myös asiakkaille, jotka akuutin ja ennalta arvaamattoman elämänti-

lanteen vuoksi tarvitsevat kriisipaikkaa. Satunnaisesti asiakkaalla voi olla tarve akuuttiin jaksopaik-

kaan esimerkiksi hoitavan omaisen sairastuttua. 

 

Lyhytaikaishoitoon ei voida ottaa asiakkaita, jotka eivät halua palvelua tai joiden jatkuva aggressii-

vinen käytös uhkaa muiden asiakkaiden ja / tai työntekijöiden turvallisuutta. Lyhytaikaishoitojak-

solle ei myöskään ole mahdollista ottaa asiakkaita, joiden terveydellinen tila edellyttää sairaalahoi-

toa. 

 

Lyhytaikaishoitoa järjestetään Arvi-yksikössä tai tehostetun palveluasumisen yksiköissä joko kun-

nan omissa yksiköissä tai yksityisillä. Lyhytaikaishoito näissä yksiköissä on sosiaalipalvelua.  
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Lyhytaikaisen hoidon avulla pyritään myös tukemaan omaisen / läheisen jaksamista ja mahdollista-

maan omaishoitajien vapaiden toteutuminen sekä ehkäisemään pitkäaikaisen ympärivuorokautisen 

hoivan tarvetta.  

Lyhytaikaishoidosta peritään asiakkaalta asiakasmaksu 34,80 €/vrk, joka kattaa asiakkaan päivit-

täin tarvitseman hoivan ja huolenpidon sekä ateriat.  

Omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi annetusta hoidosta peritään 11,60 €/vrk. 

 

Maksu ei sisällä henkilökohtaisia lääkkeitä, hoitotarvikkeita eikä matkoja.  

 

Lyhytaikaisjaksolla käytetään omia vaatteita. Lisäksi asiakas vastaa itse muista kuluista, joita syntyy 

jaksoon kuulumattomien palveluiden käytöstä, mm. erikoissairaanhoidosta tai hammaslääkärin pal-

veluista. 

Matkat lyhytaikaishoitojaksolle ja kotiin jaksolta ovat asiakkaalle omakustanteisia. 

Hoitopäivämaksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa on 49,60 € /hoitopäivä, paitsi psykiatrian toi-

mintayksikössä 22,80 € /hoitopäivä. Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisen laitoshoidon 

hoitopäivämaksu on 22,80 € /hoitopäivä. Maksuja ei peritä terveyskeskuksessa taikka sairaalassa 

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

yli seitsemän. Maksuja ei peritä mielenterveyslain (1116/1990) 9 §:n perusteella järjestetyn tarkkai-

lun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun perusteella määrätä mielenterveyslain 8 §:ssä tar-

koitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon. Hoitopäivämaksu peritään hoitoon tulopäivältä, sitä 

seuraavilta hoitopäiviltä ja laitoshoidosta lähtöpäivältä. Mikäli asiakas kuitenkin siirtyy välittömästi 

toiseen laitokseen tai Säkylän kunnanjärjestämään asumispalveluun, lähettävä laitos ei peri maksua 

siltä päivältä, jona asiakas siirtyy. 

Terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä, sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa 

toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) olevalta peritään 

22,80 € /vrk. Päivä- ja yöhoidon maksua ei peritä psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä an-

netusta hoidosta, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) tarkoittamasta eri-

tyishuollosta, polikliinisesta päihdehuollosta eikä vammaisuuden perusteella järjestettävistä suoja-

työstä. Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayk-

sikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. 

Ammatillisessa perhekodissa tilapäisen hoidon asiakasmaksu on 32,60 euroa /vrk. 

Toimeksiantosuhteisen tilapäisen perhehoidon asiakasmaksu on 28,40 €/vrk. 

 

4. Ympärivuorokautinen asuminen 
 

4.1. Palveluseteli  
 

Palvelusetelituottajarekisterissä oleville tuottajille on laadittu asumispalvelujen palvelusetelien 

sääntökirja ja valvontasuunnitelma, jossa on tarkasti määritelty palvelusetelin käyttöön liittyvät 

asiat. Ikääntyneiden asumispalvelujen palvelusetelituottajarekisteriä hallinnoi Keski-Satakunnan 

sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kessote. Linkki voimassa olevaan sääntökir-

jaan: https://www.sakyla.fi/sääntökirja. 

https://www.sakyla.fi/wp-content/uploads/2020/06/S%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6kirja-tehpa-1.2.2020-p%C3%A4ivitys-9.3.doc.pdf
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1.7.2021 voimaan tulleen asiakasmaksulain mukaisesti palveluasumisen asiakas maksaa palvelu-

talo/-asuntokohtaisen vuokran ja tarvitsemansa palvelun maksut, kuten tukipalvelujen maksut vah-

vistettujen maksujen mukaisesti sekä mahdollisen säännöllisen ja jatkuvan kotihoidon maksun asia-

kasmaksulain maksutaulukon mukaisesti. Palvelusetelin arvo lasketaan sääntökirjan piirissä olevien 

kuntien/kuntayhtymän voimassa olevien maksunmääräysperusteiden mukaisesti. Kotihoidon 

maksu perustuu kuukausimaksutaulukkoon. Asukas maksaa tukipalvelut ja asumiskulut itse suo-

raan palveluntuottajalle.  

Palveluasumisen palvelusetelin arvo arvioidaan palvelutarpeen mukaan. Käytössä on kolme palvelu-

/hintaluokkaa, jotka ovat: 

3–5 tuntia/viikko 

5–8 tuntia/viikko 

yli 8 tuntia/viikko 

 

Näihin luokkiin hintakatot ovat: 

35 €/vrk 

45 €/vrk  

55 €/vrk 

 

Palveluasumisen palvelusetelin enimmäisarvojen tulee koskea vain uusia asiakkuuksia, jolloin ny-

kyisille asiakkaille voidaan turvata mahdollisuus asua edelleen siinä asumisyksikössä, johon hänelle 

on myönnetty palveluseteli myöntämishetkellä voimassa olevin perustein. 

Hintojen nousun on aina perustuttava elinkustannusindeksiin ja palkkakustannusten nousuun asu-

mispalvelun sääntökirjan mukaisesti. 

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin enimmäisarvo on: 

• tehostettu palveluasuminen hoitomaksu   117 €/vrk 

• lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen   129 €/vrk 

• vaativa tehostettu palveluasuminen   150 €/vrk 

• palveluasuminen     55 €/vrk 

• palveluasumisen ateriamaksu    16 €/vrk 

• tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen vuokra  567,00 €/kk 

 

 

4.2. Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen, pitkäaikainen perhehoito ja pitkä-

aikainen laitoshoito 
 

Lähtökohtaisesti asiakas asuu asumispalveluyksikössään elämänsä loppuun saakka. Palvelu perus-

tuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja siinä tuetaan hänen omia voimavarojaan ja itsemääräämisoi-

keuttaan. Asiakkaalla on mahdollisuus elää tottumallaan elämänrytmillään, ja hän voi osallistua ul-

koiluun ja yhteisölliseen toimintaan.  

Tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikaishoiva pitävät sisällään mm. seuraavia palveluita: 

• perushoiva ja huolenpito ympäri vuorokauden, asiakkaalla ei ole yöllistä hoidon tarvetta 

• henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen  

• ruokailu 

• siivous, pyykkihuolto 

• lääkehoito  

• sairaanhoidolliset palvelut  

• toimintakyvyn ylläpitäminen ja sen edistäminen  

• turvapalvelut  

• virkistyminen  
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Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen, pitkäaikainen perhehoito, pitkäaikainen laitoshoito on 

kyseessä silloin, jos tehostetun palveluasumisen, perhehoidon, laitoshoidon/-palvelun arvioidaan 

sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuu-

kautta. Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa ja pitkäaikai-

sessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu.  

Maksu on enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista. 

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon 

asiakasmaksussa huomioitavat tulot:  

• jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut ansio- ja pääomatulot ennakonpidätyksen ja enna-
konkannon jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä sekä ve-

rosta vapaat tulot  

• jos maksu määräytyy asiakkaan ja tämän puolison yhteenlaskettujen kuukausitulojen perus-
teella, kuukausitulona otetaan lisäksi huomioon puolison vastaavat tulot  

• laskennallinen metsätulo (asiakasmaksulaki 10 i §)  

• vammaistuki (alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen)  

• jatkuvat tai vuosittain toistuvasti opintojen johdosta saadut apurahat tai tunnustuspalkinto 
otetaan tulona huomioon siltä osin kuin ovat veronalaista tuloa  

• opintoraha ja aikuiskoulutustuki  

• lasten kotihoidon tuki  

• eläkettä saavan hoitotuki (siihen sisältyvää veteraanilisää ei huomioida tulona) Jos asiakkaan 
tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kulunei-

den 12 kk keskimääräinen kuukausitulo. 

 

 

5. Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon maksut 
taulukko 2.vammais – ja kehitysvammaispalveluiden maksut 

 

 

Vammaistyö palvelu maksaja selite  laskutettava 

Kehitysvammaiset Sinisiipi 

ateriat asiakas vuorokausi  14,20 

ylläpitomaksu asiakas kuukausi  94,50 

tilapäiset asukkaat, tukiasukkaat ja toimintakeskus 

ylläpitomaksu asiakas vuorokausi yli 10 h/vrk 26,25 

ylläpitomaksu asiakas vuorokausi 6-10 h /pv 13,00 

ylläpitomaksu asiakas vuorokausi alle 6 h/pv 4,90 

ylläpitomaksu asiakas vuorokausi 
alle 16-v, osittainen yllä-
pito 

0,00 

ylläpitomaksu asiakas vuorokausi alle 16-v, täysi ylläpito 12,80 

lounas asiakas annos  5,70 

päivällinen asiakas annos  3,40 

aamupala asiakas annos  2,50 

iltapala asiakas annos  1,50 

kahvi asiakas annos  1,10 

lounas + kahvi asiakas annos  6,80 

vaatehuolto asiakas kerta  1,70 

yksityiset ateriamaksu asiakas kuukausi 
palveluntuottajan ilmoittamien todellis-
ten kustannusten mukaan 

omaishoidon tuki vapaavuorokausi asiakas vuorokausi  11,60 
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5.1. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu  
 

Kuljetuspalveluihin kuuluvat vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, 

yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen vuoksi tarpeelliset jokapäiväiseen 

elämään kuuluvat kuljetukset. Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen 

henkilön asuinkunnan alueella tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Kuljetuspalveluja on järjestet-

tävä siten, että vaikeavammaisella henkilöllä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön tai 

opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. 

Asiakkaalta peritään jokaisesta yhdensuuntaisesta matkasta oma vastuuosuus sosiaali- ja terveyden-

huollon asiakasmaksuasetuksen (1992/912) 6 §:n mukaan. Omavastuuosuus määräytyy matkan pi-

tuuden mukaan. Asiakkaalta peritään jokaisesta yhdensuuntaisesta matkasta omavastuuosuus ja 

edestakaisesta matkasta kaksi omavastuuosuutta seuraavasti: 

alle 6 km  3,30 €  

6–10 km  3,60 €  

10–20 km  4,90 €   

20–30 km  6,10 €  

30–40 km  7,40 €  

40–50 km  9,30 €   

yli 50 km  11,80 € 

 

Yhdensuuntaisen matkan odotusajalta peritään enintään 15 minuuttia. Edestakaisella matkalla tak-

sin odotusajalta korvataan yhteensä enintään 30 minuuttia. Loput taksin odotusajasta jää asiakkaan 

maksettavaksi. Taksin odottamista ei suositella, mikäli kaksi erillistä matkaa tulee edullisemmaksi. 

Asiakas maksaa itse kuljetuspalvelualueen ulkopuolella tapahtuvan kuljetuksen.  

 

Taksiyrittäjällä (invataksi) on mahdollisuus periä erikseen erityinen avustamislisä. Avustamislisä on 

asiakaskohtainen ja se voidaan periä vain yhden kerran kuljetuskertaa kohden (myös meno-paluu-

kuljetukset). Avustamislisä sisältää kuljetettavan tavanomaisen saattamisen ja avustamisen. 

Jos kyydissä on samaan aikaan eri paikkakuntien asiakkaita (esim. palveluasumisyksiköt), jokaiselta 

peritään omavastuuosuus ja laskun loppusumma jaetaan henkilöiden kotikuntien kesken. 

 

5.2. Päivätoiminta 
 

Erityishuoltolain mukaiseen päiväaikaiseen toimintaan liittyvät kuljetukset ovat maksuttomia. Eri-

tyishuoltolain mukaisessa työ- ja päivätoiminnassa asiakasmaksuna peritään ateriamaksu toteutu-

man mukaan.  

Dieettiaterian maksua ei peritä silloin, kun dieettiaterian tarve johtuu vammasta tai pitkäaikaissai-

raudesta. Ateriapalvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien 

kustannusten suuruinen. Jos ostopalveluna toimivan toimintayksikön ateriapalvelumaksu on mää-

ritelty pienemmäksi, peritään asiakkaalta ateriamaksu toimintayksikön määrittämän todellisen ate-

riakustannuksen mukaisesti. 

 

5.3. Kehitysvammahuollon maksut 
 

Kehitysvammaiset henkilöt ovat oikeutettuja saamaan tarvitsemansa asumispalvelut kehitysvam-

malain perusteella. Kehitysvammalaki takaa kehitysvammaiselle henkilölle asumiseen liittyvät 
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yksilölliset tukitoimet ja palvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta annetun lain 

(1992/732) mukaan kunta voi periä asiakasmaksun palvelun käyttäjältä. Maksu voidaan periä hen-

kilön maksukyvyn mukaan.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa on säädetty maksuttomista sosiaalipalveluista. 

Säännöksen mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettu kehitysvam-

maisten erityishuolto on maksutonta, mutta kehitysvammaisten ylläpidosta voidaan periä maksu. 

Kehitysvammaisten pitkäaikaisessa asumispalvelussa asiakkaalta veloitetaan kuukausittain vuokra, 

ateriat ja ylläpitomaksu. 

 

5.4. Kehitysvammalain mukaisen lyhytaikaishoidon maksut 
 

Tilapäishoidosta peritään ylläpidosta aiheutuvat kustannukset, mutta ei hoidosta aiheutuvia kustan-

nuksia. Alle 16-vuotiaan kehitysvammaisen lapsen yli vuorokauden mittaisesta tilapäishoidosta voi-

daan periä myös maksu, lukuun ottamatta alle 16-vuotiaan osittaista ylläpitoa. Asiakas voi hakea 

Kelalta asumistukea ja eläkettä saavaan hoitotukea tai vammaistukea.  

Tilapäishoidosta peritään ylläpitomaksu, joka sisältää majoituksen ja ruokailut. 

Alle 16-vuotiaalta tilapäinen asuminen on maksuton, jos se kestää alle vuorokauden. 

5.5. Kehitysvammalain mukainen pitkäaikainen hoito 
 

Asumispalvelua pitkäaikaisesti tarvitsevat maksavat itse asumiseensa liittyvät normaalit menot. Eri-

laiset palvelut ja tukitoimet tulevat kunnan maksettaviksi. Tallaisia palveluita ovat mm. avustaminen 

ruoanlaitossa, syömisessä, siivouksessa, pukeutumisessa ja henkilökohtaisessa hygieniassa. Ylläpi-

toa ovat kaikki henkilölle vammaisuudesta riippumatta aiheutuvat menot eli ylläpitomaksua voidaan 

periä mm. vuokrasta, aterioista, pesuaineista, vessa- ja talouspapereista. Asiakas maksaa itse lääk-

keet, vaatteet, henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet harrastusmenot ja asuntoon tarvittavat huoneka-

lut.  

Asumisyksikköön tehdään vuokrasopimus Koy Säkylän talojen kanssa. Vuokra on 14,85 /m² sisäl-

täen lämmityksen, sähkö- ja vesimaksut, saunan sekä kiinteistön huoltomenot. Lisäksi asukas mak-

saa ylläpitomaksua. 

Ylläpitomaksu sisältää: 

• informaatiokulut yhteisissä tiloissa käytössä olevien lähteiden osalta kuten sanomalehdet, 
aikakausilehdet, tv ja puhelin 

• yhteiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut, kuten sisustustarvikkeet, pihakalusteet, sisä- ja ulko-
kukat 

• siivous ja -puhdistusaineet 

• vaatehuollon ja pesuaineet 

• kodin pientarvikkeet kuten wc-tarvikkeet, talouspaperit ja roskapussit 

• yhteiset harrastus- ja viriketarvikkeet 

• asuntolan yhteisten tilojen vuokran jyvitetyn osuuden 

Ateriamaksu sisältää aamupalan, lounaan asuntolassa tai toimintakeskuksessa, päiväkahvin asunto-

lassa tai toimintakeskuksessa, päivällisen ja iltapalan. 
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5.6. Vammaispalvelulain mukainen tilapäinen asuminen 
 

Asiakasmaksulain mukaan palveluntuottaja perii vuokran, muut maksut perii kunta. Tilapäisen 

asumisen maksut löytyvät taulukosta 2.  

 

 

5.7. Vammaispalvelulain mukainen pitkäaikainen asuminen 
 

Alle 16-vuotiaalta peritään korvauksena hoidosta, ylläpidosta tai huollosta lapsilisä ja vammaistuki 

siltä ajalta, jonka laitoshoito kestää. Lapsilisä peritään kokonaisuudessaan. Vammaistuki peritään 

siten, että asiakkaalle jätetään käyttövaraksi 15 % vammaistuesta, kuitenkin vähintään 110 euroa 

kuukaudessa. 

 

5.8. Ostopalveluiden maksut 
 

Asiakkaalta peritään palveluntuottajan ilmoittama ateriamaksu ja määritelty ylläpitomaksu. Asiakas 

maksaa itse asunnon vuokran palveluntuottajalle. 

5.9. Omaishoitajan vapaan aikainen hoito 
 

Kun kyse on vammaispalvelulain (380/1987) ja kehitysvammaisten erityishuoltolain (519/1977) mu-

kaisiin palveluihin oikeutetun asiakkaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta, 

asiakkaalta peritään ylläpitomaksu, mikäli hoito on järjestetty kodin ulkopuoliseen perhehoitoon tai 

asumispalveluun. 

 

 

6. Lapsiperheet  
 

6.1. Kotipalvelu 
 

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista sosiaalipalvelua. Sen tavoit-

teena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen 

kanssa. Kotipalvelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toiminta-

kyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään 

kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. 

Tilapäisen kotipalvelun maksu on 12,20 € /alkava tunti. 

Säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään käyntikertojen, perheen koon ja asiakkaan 

maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Lapsiperheiden säännöllisessä kotipalvelussa 

noudatetaan kunnan kotihoidon kuukausimaksutaulukkoa.  

Lapsiperheiden kotipalvelun käynneistä ei peritä maksua, kun kotipalvelu kuuluu lapsiperheiden 

sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkaan asiakassuunnitelman mukaisiin palveluihin.  



   
 

  18 
 

Kotipalvelun tarve, joka ei perustu sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuuteen, vaan yleensä 

ainoastaan somaattiseen syyhyn (esim. lapsen sairaus) peritään kotipalvelusta kotihoidon mukaan 

määräytyvä maksu.  

Ennaltaehkäisevänä palveluna lapsiperheiden on mahdollista saada viisi maksutonta käyntikertaa, 

jotka eivät edellytä sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia tai asiakkuutta.  

Ennaltaehkäisevänä palveluna perheeseen tulevalle uudelle lapselle tarjotaan lapsikohtainen vau-

valahjakortti (lahjakortin saa kaksin- tai kolminkertaisena ym., jos perheeseen tulee kerralla use-

ampi uusi lapsi), joka oikeuttaa neljän tunnin käyntiin lapsiperhepalvelujen kotipalvelun työnteki-

jälle. Lahjakortti annetaan neuvolasta. 

 

6.2. Lastensuojelu 
 

Asiakasmaksulaki 7 §, asiakasmaksuasetus 20 §, lastensuojelulaki 417/2007 19 § ja 77 §, lapsen ela-

tuksesta 704/1975 Asiakasmaksulain 4 §:n 4-kohdan mukaan lastensuojelulaissa tarkoitettu lasten 

ja nuorten huolto on maksutonta. Asiakasmaksulain 7 §:ssä säädetysti maksu voidaan periä 4 §:n 4-

kohdasta poiketen lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona 

lapselle annetusta perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalvelusta aiheutuneiden kustannusten 

korvaamiseksi. 

Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta 

perhehoidosta tai laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi pe-

ritään, milloin se on asianomaisten toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon 

ottaen perusteltua, lapsen vanhemmilta maksu, joka on määrältään enintään lapsen elatuksesta an-

netun lain 1–3 §:n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen (asiakasmaksulaki 7 §). Lapsen 

vanhemmilta perittävä maksu jaetaan heidän kesken maksukyvyn mukaan (asiakasmaksuasetus 20 

§ 1 mom.). Vanhemmalta perittävän maksun suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon vanhemman 

ikä, työkyky ja mahdollisuus osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä van-

hemman lakiin perustuva muu elatusvastuu; sekä lapsen kyky ja mahdollisuudet itse vastata elatuk-

sestaan sekä seikat, joiden johdosta vanhemmille ei aiheudu lapsen elatuksesta kustannuksia tai ne 

ovat vähäiset.  

Kunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta, jolloin lapsi 

saa lastensuojelulain nojalla annettua perhehoitoa, laitoshuoltoa tai asumispalveluja sekä käyttää 

elatusavut perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalvelusta aiheutuvien kustannusten korvaa-

miseksi (asiakasmaksulaki 7 §). Lastensuojelulain nojalla annetusta perhehoidosta, laitoshuollosta 

tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi katsottu 

maksu myös muista lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 §:n mukaisista tuloista, korvauksista tai 

saamisista. 

 Asiakasmaksulain 14 §:n mukaiset lapsen/nuoren tulot, korvaukset tai saamiset ovat: 

• eläkkeet  

• elinkorot 

• elatusavut  

• avustukset 

• muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset lapsen /nuoren tuloista 

perittävän maksun määrä ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia ja se 

voi olla enintään 1 860,20 € /kk. (asiakasmaksuasetus 20 §) Lapsen tai nuoren asiakasmak-

sulain 14 §:n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamista varataan kalenterikuukausittain 

vähintään 40 % lapsen/nuoren itsenäistymisvaroiksi, ja enintään 60 % käytetään hoidon 
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korvaukseksi. Itsenäistymisvarojen määrää laskettaessa lapsilisää ei oteta huomioon. (Las-

tensuojelulaki 77 §). Vanhemmille määrätyt asiakasmaksut eivät kerrytä lapsen/nuoren it-

senäistymisvaroja. 

 

 

7. Asiakasmaksujen tarkistaminen ja alentamisperusteet  
 

Asiakasmaksulain 11 §:ssä säädetään, että sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveyden-

huollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrättyä maksua tulee alentaa tai jättää maksu 

kokonaan perimättä, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai perheen toimeentulon edelly-

tyksiä tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Velvoittavuus koskee kaikkia sosiaalipal-

velujen maksuja, sekä tulosidonnaisia että tasasuuruisia maksuja, myös kuljetuspalveluiden oma-

vastuuosuuksia. Terveyspalvelujen osalta asiakasmaksulain suora velvoittavuus koskee tulosidon-

naisia terveydenhuollon maksuja (pitkäaikainen laitoshoito, jatkuva ja säännöllinen kotisairaan-

hoito).  

Perustuslaissa turvataan jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Kenenkään taloudellinen ti-

lanne ei saa olla este päästä tarvitsemiensa palvelujen piiriin. Asiakasmaksut eivät saa johtaa siihen, 

että niitä tarvitsevat joutuvat turvautumaan viimesijaiseen toimeentuloturvaan (PeVL 10/2009 ja 

PeVL 21/2016). Lakiin on kirjattu nimenomaisesti asiakasmaksun alentamisen ja perimättä jättämi-

sen ensisijaisuus suhteessa toimeentulotukeen. Asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä 

koskeva arviointi on tehtävä asiakkaan ja perheen kokonaistaloudellisen tilanteen arvioinnin poh-

jalta. Kunkin asiakkaan kohdalla on tehtävä tapauskohtainen ja yksilöllinen harkinta. Myös asiak-

kaan ja perheen toimeentulon vaarantumisen arvioinnissa kokonaistaloudellista tilannetta on syytä 

arvioida siitä näkökulmasta, että toimeentulotuen myöntäminen asiakasmaksuun on viimesijaista.  

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävän maksun (3 §) voi jatkossa periä kaikista 

terveydenhuollon vastaanottopalveluissa (ml. esimerkiksi varatut laboratorio- ja kuvantamiskäyn-

nit) sekä sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisista hoito- tai asumispalvelupaikoista, jos asiakas 

on ilman hyväksyttävää syytä ja aikaa tai paikkaa perumatta jäänyt saapumatta palvelun piiriin. 

Maksu peritään ainoastaan 18 vuotta täyttäneiltä. 

 


