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SOSIAALI‐ JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT
Asiakasmaksulain (734/1992) ja ‐asetuksen (912/1992) perusteella voidaan
kunnallisista sosiaali‐ ja terveyspalveluista periä maksu käyttäjältä.
Hallintosäännön 27 §:n mukaan sosiaali‐ ja terveyslautakunta päättää sosiaali‐ ja tervey‐
denhuollon maksuista sekä toimialan muista maksuista ja myyntihinnoista siltä osin
kuin tehtävää ei ole määrätty viranhaltijalle.
MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ
Asiakasmaksulain mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN
Maksu tulee tarkistaa silloin, kun
‐ palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut;
‐ kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen
olosuhteet ovat muuttuneet;
‐ maksu osoittautuu virheelliseksi tai
‐ kun muutetaan kotihoitoasiakkaalle laadittua palvelu‐ ja hoitosuunnitelmaa.
Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi.
Palvelujen käyttäjän tai perheen maksukyvyn olennaisena muutoksena pidetään
vähintään 5 %:n muutosta asiakkaan tuloissa ja tällöin tehdään uusi päätös. Tämä
koskee kaikkia sosiaali‐ ja terveydenhuollon asiakkaiden maksukyvyn mukaisia asiakas‐
maksuja. Mikäli hoitomaksun perusteeksi ilmoitetut tulot osoittautuvat virheellisiksi,
maksu voidaan oikaista enintään vuoden ajalta. Asiakkaalla on ilmoitusvelvollisuus
muutoksista.
MAKSUTTOMAT PALVELUT
Maksuttomista palveluista on säädetty asiakasmaksulain 4 ja 5 §:ssä.
MAKSUN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN TAI ALENTAMINEN
Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön
maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava
siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edel‐
lytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.
Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta
annetussa laissa tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden. Maksun alentamista haet‐
taessa edellytetään, että asiakkaalle kuuluvat, asiakasmaksun alentamiseen nähden
ensisijaiset Kelan etuudet (kuten takuueläke, hoitotuki ja asumistuki) on haettu. Vii‐
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meisin vahvistettu verotustodistus, tulotiedot, kuitit, tositteet ja pankin tiliotteet kai‐
kista tileistä sekä mahdollinen Kelan toimeentulotukipäätös tulee esittää maksualen‐
nusta haettaessa.
Jos asiakkaan tiedossa olevista olosuhteista, tuloista ja menoista on selkeästi pääteltä‐
vissä, että asiakas tulee samaan maksuvapautuksen, voi päätöksen maksuvapautuk‐
sesta tehdä ilman laskelmaa. Tulojen lisäksi asiakkaan yksilöllinen kokonaistilanne voi‐
daan ottaa huomioon, kun päätetään olla perimättä tai alennetaan asiakkaan asiakas‐
maksua.
VIIVÄSTYSKORKO JA MAKSUJEN ULOSOTTO
Palvelusta perittävän maksun eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua
maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta.
Ellei maksua ole suoritettu eräpäivään mennessä, peritään asiakkaalta viivästyskor‐
koa korkolain mukaan.
Tässä maksutaksassa määrätyt maksut ja viivästyskorko saadaan ulosottaa ilman tuo‐
miota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosotto‐
toimin on säädetty.
MAKSUKATTO
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon tietyille asiakasmaksuille on hyväksytty maksukatto, joka
on 692 euroa / kalenterivuosi. Kalenterivuoden aikana maksetaan vain maksukattoon
saakka maksukaton piiriin kuuluvia sosiaali‐ ja terveydenhuollon maksuja. Maksukaton
piiriin kuuluvat maksut on määritelty asiakasmaksulain 6 a §:ssä.
Maksukaton piiriin kuuluu:
‐ terveyskeskuksen avosairaanhoidon palvelut
‐ hammashoito (hammasteknisiä kuluja lukuunottamatta)
‐ fysioterapia, ravitsemusterapia, puheterapia, toimintaterapia tai muu vastaava toi‐
mintakykyä parantava hoito
‐ sarjahoidon maksut
‐ tilapäinen kotisairaanhoito ja tilapäinen kotisairaalahoito
‐ lyhytaikainen laitoshoito terveyskeskuksen sairaalassa
‐ lyhytaikainen päivä‐ ja yöhoito terveyskeskuksen sairaalassa
‐ erikoissairaanhoidon käyntimaksut
Maksukaton piiriin ei kuulu:
‐ sosiaalihuollon palvelut
‐ tulosidonnaiset maksut
‐ palvelusetelin tai kuljetuspalveluiden omavastuuosuudet
‐ tilapäinen kotihoito
‐ ateriat, ikäihmisten tuki‐ ja turvapalvelut
‐ päiväkuntoutus ja lyhytaikaishoito ikäihmisten yksiköissä
‐ omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta hoidettavalta perittävät maksut
‐ terveydenhuollon todistusmaksut
‐ käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
‐ sairaankuljetus
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LASTENSUOJELUPALVELUT
Lastensuojelulain mukaisten asiakasmaksujen osalta noudatetaan erillisohjetta.

VAMMAISPALVELUT
Kuljetuspalvelut
Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään vaikeavammaiselle henki‐
lölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa
vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuk‐
sia. Kuljetuspalvelua myönnetään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään liitty‐
vää matkaa kuukaudessa Kaarinan ja lähikuntien (Turku, Lieto, Parainen, Paimio)
alueella.
Maksuasetuksen 6 §:ssä tarkoitetusta kuljetuspalveluista peritään seuraavat oma‐
vastuuosuudet:
Yhdensuuntainen matka seudullisen Föli‐joukkoliikenteen ja Kaarinan sisäisen liiken‐
teen alueella:
Aikuinen
Lapsi alle 15 v
Opiskelija
VpL:n mukainen työmatka

3,00 euroa
1,50 euroa
38 euroa /kuukausi
2,30 euroa

Muilla matkoilla noudatetaan Matkahuollon kilometripohjaista omavastuutaksaa.
Työ‐ ja päivätoiminnan maksut
Vammaispalvelulain mukaan myönnetty päivätoiminta
Kuljetus päivätoimintaan on maksullista asiakkaalle. Asiakkaalta peritään joukkoliiken‐
teen omavastuun suuruinen osuus yhdensuuntaisesta matkasta (Asiakasmaksuasetus
§).
Vammaispalvelulain mukaisessa työ‐ ja päivätoiminnassa asiakasmaksuna peritään
ateriamaksu toteuman mukaan:
‐ aamupala 1,50 €
‐ lounas
5,50 €
‐ välipala 1, 50 €
Kehitysvammaisten päivä‐ ja työtoiminta
Erityishuoltolain mukaan myönnettyyn työ‐ ja päivätoimintaan liittyvät kuljetukset
ovat asiakkaalle maksuttomia.
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‐ Tiklin ylläpitomaksu 5, 50 € / pvä, sisältää ateriat ja ylläpitomaksun
Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella järjestetyn lyhytaikaisen ja tilapäisen asumisen
maksut
Lyhytaikainen asuminen ja arviointijaksot myös, joiden kesto yhtäjaksoisesti enintään
1 kk
‐

kehitysvammalain mukaan erityishuoltona myönnetty tilapäishoito 23,10 €/ vrk

Mikäli asiakas solmii lyhytaikaisessa palveluasumisessa huoneenvuokralain mukaisen
vuokrasopimuksen ja maksaa sen mukaisen vuokran, vuokra ei sisälly ylläpitomaksuun.
Ateriahinnat vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisen
Ylläpitomaksu aterioista vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella järjeste‐
tyssä asumispalvelussa
‐
‐
‐
‐
‐

ateriavuorokauden hinta 14 €
aamupala
1, 50 €
lounas
5,50 €
päivällinen
5,50 €
iltapala
1,50 €

Kehitysvammalain perusteella järjestetty pitkäaikainen palveluasumisen ylläpitomaksu
Kehitysvammalain perusteella järjestetyn pitkäaikaisen palveluasumisen ylläpito‐
maksuun sisältyy: yhteisissä tiloissa käytössä olevat laitteet, välineet ja muut tarvik‐
keet. Ylläpidolla tarkoitetaan tavanomaisia menoja, josta henkilölle aiheutuisi kustan‐
nuksia joka tapauksessa. Ylläpitomaksua ei peritä hoivasta ja huolenpidosta.
Ylläpitomaksu kehitysvammalain mukaan 40 €/ kk.
Kehitysvammalain mukainen pitkäaikainen laitoshoito
Kunta tai kuntayhtymä saa periä pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitos‐
hoidon asiakkaalta kuukausimaksun. Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan
kuukausituloista, joista on tehty Laki sosiaali‐ ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset. Kunnan tai kuntayhtymän on maksua määrä‐
tessään huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara,
joka on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiak‐
kaalle vähintään 167 euroa (2022) kuukaudessa.

Kehitysvammalain mukainen pitkäaikainen perhehoito
Kehitysvammaisten erityishuollosta perittävät perhehoidon maksut määräytyvät so‐
siaali‐ ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan.
Jos perhehoito on sisällytetty kehitysvammaisen henkilön erityishuolto‐ohjelmaan, on
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erityishuolto maksutonta tietyin laissa mainituin poikkeuksin, mutta ylläpidosta voi‐
daan periä maksu.
Erityishuoltona myönnetty perhehoidon täysi ylläpitomaksu sisältää vuokran, ateriat
sekä ylläpidon.
Asiakkaalle tulee kuitenkin jäädä Laki sosiaali‐ ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
7c§ mukainen käyttövara. Asiakas toimittaa tuloselvityksen vammaispalveluihin asia‐
kasmaksupäätöstä varten.
Ylläpitomaksu erityishuoltona myönnetystä pitkäaikaisesta perhehoidosta:
vuokra: Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperus‐
teista, 15% asumiskuluista asunnon sijaintipaikkakunnan mukaan määräytyvästä
asumiskustannuksesta + perusomavastuu
(86,87€/kk + 52,66€/kk =139,53€/kk)
‐ muu ylläpitomaksu vuodelle 2022 (sis. henkilökohtaiseen hygieniaan tarvittavat ai‐
neet, siivous‐ ja pyykkihuollon välineet ja –aineet, yleinen viihtyvyys, tilojen kalus‐
tus) = 53€/kk
‐ ateriat (pelkät raaka‐aineet) 7,00€/vrk x 30 = 210€/kk
‐ ylläpitomaksu yhteensä 402, 53 €/kk
‐

Kehitysvammalain mukainen lyhytaikainen laitoshoito
Täydestä ylläpidosta peritään kehitysvammalain mukaan myönnetystä laitoshoidosta
maksu 23,10 € / vrk. Ylläpitomaksu sisältää ateriat, majoituksen ja muut kulut hoidon
ajalta. Asiakasmaksu peritään myös tulo‐ ja lähtöpäivältä.
Kehitysvammalain mukainen lyhytaikainen perhehoito
‐
‐

Lyhytaikainen perhehoito 27 € / vrk sisältää ateriat, ylläpidon ja asumiskulut
Osavuorokautinen perhehoito 16,20 € sisältää ateriat ja ylläpidon

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta hoidettavalta perittävä maksu
11,60 € / vrk
Maksu peritään hoidettavalta, jonka omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi hoito
on järjestetty asumispalvelu‐ tai laitoshoitoyksikössä tai yksityisen palveluntuottajan
toimesta. Maksua ei peritä, kun lakisääteinen vapaa toteutuu sijaisomaishoitona.
Maksu peritään hoitovuorokaudelta.

SOSIAALIPALVELUT
Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut
Sosiaalihuoltolain (23§:n) mukaan esteetön ja toimiva joukkoliikenne mukaan lukien
kutsuliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Liikkumisen
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tukipalveluita järjestetään henkilölle, joka ei kykene itsenäisesti käyttämään julkisia
liikennevälineitä. Sosiaalihuoltolain mukaan myönnettävät kuljetuspalvelumatkat on
tarkoitettu tukemaan omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista, harrastamista,
virkistystä ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Kuljetuspalveluja voidaan myöntää
enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kalenterikuukaudessa Kaarinan ja
Turun alueella.
Asiakkaan omavastuuosuus matkasta on joukkoliikenteen (Turun seudun joukkolii‐
kenne Föli) kertamaksun suuruinen summa. Asiakas voi ottaa mukaansa tarvittaessa
saattajan, jolta ei peritä omavastuuosuutta. Mikäli taksiin asettuu useita kuljetuspalve‐
lukortin omaavia, peritään matka vain yhdeltä kortin haltijalta, mutta kaikilta muilta
peritään omavastuuosuus (paitsi siis saattajalta). Kaupunki laskuttaa asiakasta takautu‐
vasti hänen käyttämistään matkoista.
Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut
Sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksu peritään sil‐
loin, jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasi‐
allisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta.
Palvelun kuukausimaksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen keskimääräisten pal‐
velutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan.
Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia.
Asiakas maksaa vuokran erikseen vuokrasopimuksen perusteella vuokranantajalle ja
voi lisäksi ostaa tukipalveluja kuten ateriapalveluja.
Pitkäaikaisen asumispalvelun kuukausimaksutaulukko
Asiakkaan kuukausimaksu on enintään alla olevan maksuprosentin osoittama määrä tulora‐
jan ylittävistä bruttokuukausituloista.
Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla kustakin seuraa‐
vasta henkilöstä.
Henkilö‐
määrä
1

Henkilö‐
määrä
2

Henkilö‐
määrä
3

Henkilö‐
määrä
4

Henkilö‐
määrä
5

Henkilö‐
määrä
6

Bruttotuloista vähennettävä
osuus (tuloraja)

598 €

1103 €

1731 €

2140 €

2591 €

2976 €

Palvelutunnit / kk

%‐osuus

%‐osuus

%‐osuus

%‐osuus

%‐osuus

%‐osuus

4 tuntia tai vähemmän
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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
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

Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä käytetään mak‐
suprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomi‐
oidaan kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään
kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin.
Esimerkki
Asiakkaan bruttotulot ovat 900 euroa. Hän asuu yksin, joten maksu on yhden hengen
talouden mukaan.
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900 euroa – 598 euroa = 302 euroa
Palvelutunteja on palvelupäätöksessä 20 tuntia/kuukausi.
Maksu lasketaan: Koska palvelutunteja on 20 kuukaudessa, on maksuprosentti taulukon
mukaan 26 %. Asiakkaan palvelumaksu on siten 26 % 302 eurosta eli 78,52 €/kk.

Pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksussa huomioitavat tulot


•
•
•
•
•


jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset ansio‐ ja pääomatulot ja
verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennet‐
tynä
laskennallinen metsätulo (tarkemmin asiakasmaksulaki 10 i §)
opintojen johdosta saadut apurahat tai tunnustuspalkinto otetaan tulona huomi‐
oon siltä osin kuin se säädetään veronalaiseksi tuloksi
lasten kotihoidon tuki
opintoraha ja aikuiskoulutustuki
eläkettä saavan hoitotuki (siihen sisältyvää veteraanilisää ei huomioida tulona)
elatusapu ja elatustuki

Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomi‐
oon viimeksi kuluneiden 12 kk keskimääräinen kuukausitulo
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaa‐
lietuuksia (lukuun ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea).
Näitä tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja tuloja ovat esimerkiksi:
•
lapsilisä
•
vammaistuki
•
kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
•
asumistuki (tämä huomioidaan kuitenkin vuokran vähennyksenä pitkäaikaisen
asumispalvelun asiakkaalla perustuen asiakasmaksulakiin § 10 d)
•
sotilasavustus ja asevelvollisen päiväraha
•
toimeentulotuki
•
veteraanien etuuksia (ml. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä)
Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisessa asumispalvelussa

•

•
•

asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhe‐
suhteistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset
elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka
kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen asumispalvelun al‐
kamista
avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu hyvitys
kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus,
joka hänen on suoritettava rahana
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•

edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enin‐
tään em. perusmaksun suuruisena)

Kun asiakas on siirtymässä pitkäaikaiseen asumispalveluun, huomioidaan entisen asun‐
non todellisia kustannuksia enintään seuraavasti:
•

•

•

omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten
kuuden kuukauden ajalta (huomioidaan asiakkaan osuus esimerkiksi kiinteistö‐
vero ja kohtuulliset lämmityskulut, asunto‐osakkeen hoitovastike, pakollinen ko‐
tivakuutus)
vuokra‐asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja koh‐
tuulliset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä
tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta (muina välttämättöminä kustannuk‐
sina huomioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus)
asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä
tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja koh‐
tuulliset kulut kolmelta kuukaudelta (muina välttämättöminä kustannuksina huo‐
mioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus

Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuun
Kunta saa periä pitkäaikaisen asumispalvelun maksun, vaikka palvelu keskeytyisi tila‐
päisesti asiakkaasta johtuvasta syystä. Jos palvelu kuitenkin keskeytyy yli viideksi päi‐
väksi, maksua ei peritä viittä päivää ylittävältä ajalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta
johtuvasta syystä tai siksi, että asiakas on laitoshoidossa, maksua ei peritä myöskään
mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua
ei peritä lainkaan.
Ateriamaksu
Pitkäaikaisessa palveluasumisessa ateriapalvelumaksu palveluntuottajan kanssa teh‐
dyn sopimuksen mukainen korkeintaan kuitenkin 12,80 euroa/ateriapäivä. Aamupalan
hinta 2,0 €, lounaan ja päivällisen 4,0 €, väli‐ ja iltapala 1,4 €.
Sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut
Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen on kyseessä silloin, jos tehostetun palvelu‐
asumisen arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti
kestänyt vähintään kolme kuukautta.
Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa olevalta peritään maksukyvyn mukaan
määräytyvä kuukausimaksu. Maksu on enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukau‐
situloista, joista on tehty asiakasmaksulaissa määritellyt vähennykset.
Jos asiakas on välittömästi ennen em. palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avio‐
liitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu
määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa
olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista
on tehty asiakasmaksulaissa määritellyt vähennykset.
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Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa,
maksu on enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista.

Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun
palveluasumisen asiakkaalle vähintään 167 euroa kuukaudessa.
Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon
palvelua käyttäneiden henkilöiden tulot siten kuin asiakasmaksulaissa säädetään.
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksussa huomioitavat tulot








jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut ansio‐ ja pääomatulot ennakonpidätyksen
ja ennakonkannon jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähen‐
nettynä sekä verosta vapaat tulot
jos maksu määräytyy asiakkaan ja tämän puolison yhteenlaskettujen kuukausitulo‐
jen perusteella, kuukausitulona otetaan lisäksi huomioon puolison vastaavat tulot
laskennallinen metsätulo (asiakasmaksulaki 10 i §)
vammaistuki
jatkuvat tai vuosittain toistuvasti opintojen johdosta saadut apurahat tai tunnus‐
tuspalkinto 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 huomi‐
oon viimeksi kuluneiden 12 kk keskimääräinen kuukausitulo.
Tulona ei oteta huomioon



lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua
tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia (lukuun ottamatta
vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea)
Näitä tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja tuloja ovat esimerkiksi:
• lapsilisä
• kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
• asumistuki (tämä huomioidaan kuitenkin vuokran vähennyksenä perustuen
asiakasmaksulakiin § 10 d)
• sotilasavustus ja asevelvollisen päiväraha
• toimeentulotuki
• veteraanien etuuksia (ml. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä)
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Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa
•
•

•
•
•

asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhe‐
suhteistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset
elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka
kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen asumispalvelun alka‐
mista
avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu hyvitys
kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus,
joka hänen on suoritettava rahana
edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enin‐
tään em. perusmaksun suuruisena)

Lisäksi asiakkaan kuukausituloista vähennetään todelliset asumismenot ennen pitkäai‐
kaiseen tehostettuun palveluasumiseen siirtymistä enintään:
•

•

•

omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuu‐
den kuukauden ajalta (huomioidaan asiakkaan osuus esimerkiksi kiinteistövero ja
kohtuulliset lämmityskulut, asunto‐osakkeen hoitovastike, pakollinen kotivakuu‐
tus)
vuokra‐asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuul‐
liset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoi‐
tetulta vuokralaisen irtisanomisajalta (muina välttämättöminä kustannuksina huo‐
mioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus)
asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä
tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja koh‐
tuulliset kulut kolmelta kuukaudelta (muina välttämättöminä kustannuksina huo‐
mioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus)

Tuloista tehtävät erityiset vähennykset maksun perusteena olevista tuloista pitkäaikai‐
sessa tehostetussa palveluasumisessa:
•
•

•

kohtuulliset asumismenot, joita pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta
aiheutuu (vähennettynä asumistuella)
terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, kliinisten ravintoval‐
misteiden ja perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu saamaan
korvausta sairausvakuutuslain nojalla. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan
tai hänen edustajansa antaman selvityksen perusteella maksun määräämisen pe‐
rusteena olevista tuloista asiakkaalle aiheutuvien lääkekustannusten mukaan, kui‐
tenkin enintään sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun
suuruisena.
muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravin‐
tovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen
edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuol‐
lon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi.
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Sosiaalipalveluiden tai mielenterveys‐ ja päihdeyksikkö Vintin palvelupäätöksellä pitkä‐
aikaisessa tehostetussa palveluasumisessa olevien asiakkaiden lääkkeiden laskutus oh‐
jataan suoraan Kaarinan kaupungille. Tällä tavalla vältytään toistuvilta asiakasmaksu‐
päätösten takautuvilta korjaamisilta sekä maksualennusten käsittelyltä ja varmistetaan
asiakkaan lääkekaton kertyminen.
Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa olevalta asiakkaalta ei peritä päällek‐
käin muita sosiaalihuollon avohoidon palvelumaksuja, kuten kotihoidon tai päivätoi‐
minnan maksua.

IKÄIHMISTEN PALVELUT
Jatkuva ja säännöllinen kotona annettava palvelu ja sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikainen asu‐
mispalvelu
Pitkäaikaisen asumispalvelun maksu peritään silloin, jos palvelun arvioidaan sen alka‐
misesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuu‐
kautta.
Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun maksu peritään silloin, jos asiakas
saa kotihoidon palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun sen alkamisesta
lukien arvioidaan kestävän vähintään kaksi kuukautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti
kestänyt vähintään kaksi kuukautta.
Em. palvelujen kuukausimaksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen keskimääräis‐
ten palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan.
Sosiaalihuoltolain mukaista pitkäaikaista asumispalvelua on myös yhteisökotien asu‐
mispalvelu.
Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia.
Asiakas maksaa vuokran erikseen vuokrasopimuksen perusteella vuokranantajalle ja
voi lisäksi ostaa tukipalveluja kuten ateriapalveluja.
Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun ja pitkäaikaisen asumispalvelun kuukausimaksu‐
taulukko
Asiakkaan kuukausimaksu on enintään alla olevan maksuprosentin osoittama määrä tulora‐
jan ylittävistä bruttokuukausituloista.
Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla kustakin seuraa‐
vasta henkilöstä.

Bruttotuloista vähennettävä
osuus (tuloraja)

Henkilö‐
määrä
1

Henkilö‐
määrä
2

Henkilö‐
määrä
3

Henkilö‐
määrä
4

Henkilö‐
määrä
5

Henkilö‐
määrä
6

598 €

1103 €

1731 €

2140 €

2591 €

2976 €
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Palvelutunnit / kk

%‐osuus

%‐osuus

%‐osuus

%‐osuus

%‐osuus

%‐osuus

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
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Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä käytetään mak‐
suprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomi‐
oidaan kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään
kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin.
Esimerkki
Asiakkaan bruttotulot ovat 900 euroa. Hän asuu yksin, joten maksu on yhden hengen
talouden mukaan.
900 euroa – 598 euroa = 302 euroa
Palvelutunteja on palvelupäätöksessä 20 tuntia/kuukausi.
Maksu lasketaan: Koska palvelutunteja on 20 kuukaudessa, on maksuprosentti taulukon
mukaan 26 %. Asiakkaan palvelumaksu on siten 26 % 302 eurosta eli 78,52 €/kk.
Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun ja pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmak‐
sussa huomioitavat tulot


•
•
•
•
•


jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset ansio‐ ja pääomatulot ja
verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennet‐
tynä
laskennallinen metsätulo (tarkemmin asiakasmaksulaki 10 i §)
opintojen johdosta saadut apurahat tai tunnustuspalkinto otetaan tulona huomi‐
oon siltä osin kuin se säädetään veronalaiseksi tuloksi
lasten kotihoidon tuki
opintoraha ja aikuiskoulutustuki
eläkettä saavan hoitotuki (siihen sisältyvää veteraanilisää ei huomioida tulona)
elatusapu ja elatustuki

Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomi‐
oon viimeksi kuluneiden 12 kk keskimääräinen kuukausitulo
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaa‐
lietuuksia (lukuun ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea).
Näitä tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja tuloja ovat esimerkiksi:
•
lapsilisä
•
vammaistuki
•
kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
•
asumistuki (tämä huomioidaan kuitenkin vuokran vähennyksenä pitkäaikaisen
asumispalvelun asiakkaalla perustuen asiakasmaksulakiin § 10 d)
•
sotilasavustus ja asevelvollisen päiväraha
•
toimeentulotuki
•
veteraanien etuuksia (ml. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä)
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Tuloista tehtävät vähennykset jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annettavassa palvelussa ja pitkäai‐
kaisessa asumispalvelussa

•

•
•
•

asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhe‐
suhteistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset
elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka
kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen asumispalvelun al‐
kamista
avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu hyvitys
kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus,
joka hänen on suoritettava rahana
edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enin‐
tään em. perusmaksun suuruisena)

Kun asiakas on siirtymässä pitkäaikaiseen asumispalveluun, huomioidaan entisen asun‐
non todellisia kustannuksia enintään seuraavasti:
•

•

•

omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten
kuuden kuukauden ajalta (huomioidaan asiakkaan osuus esimerkiksi kiinteistö‐
vero ja kohtuulliset lämmityskulut, asunto‐osakkeen hoitovastike, pakollinen ko‐
tivakuutus)
vuokra‐asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja koh‐
tuulliset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä
tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta (muina välttämättöminä kustannuk‐
sina huomioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus)
asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä
tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja koh‐
tuulliset kulut kolmelta kuukaudelta (muina välttämättöminä kustannuksina huo‐
mioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus

Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuun
Kunta saa periä jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun ja pitkäaikaisen
asumispalvelun maksun, vaikka palvelu keskeytyisi tilapäisesti asiakkaasta johtuvasta
syystä. Jos palvelu kuitenkin keskeytyy yli viideksi päiväksi, maksua ei peritä viittä päi‐
vää ylittävältä ajalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuvasta syystä tai siksi, että
asiakas on laitoshoidossa, maksua ei peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta.
Jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan.
Kotihoidon palveluseteli
Jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotihoidon palvelusetelin arvon määräämisessä
noudatettavat tulorajat ovat samat kuin edellä kotihoidon maksussa.
Jos palveluja järjestetään palvelusetelillä, kunta ei peri asiakasmaksua palvelun käyt‐
täjältä.
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Kotihoidon kuntouttavan arviointijakson asiakasmaksu
10 euroa/vrk
Arviointijakson pituus voi olla enintään neljä viikkoa.
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon maksut
Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen tai pitkäaikainen perhehoito on kyseessä
silloin, jos tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon palvelun arvioidaan sen alkami‐
sesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuu‐
kautta.
Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa ole‐
valta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksu on enintään 85
prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulaissa määri‐
tellyt vähennykset
Jos asiakas on välittömästi ennen em. palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avio‐
liitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu
määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa
olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista
on tehty asiakasmaksulaissa määritellyt vähennykset.
Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa
tai pitkäaikaisessa perhehoidossa maksu, on enintään 85 prosenttia asiakkaan netto‐
kuukausituloista.
Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun
palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 167 euroa kuu‐
kaudessa.
Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon
palvelua käyttäneiden henkilöiden tulot siten kuin asiakasmaksulaissa säädetään.
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksussa huomioita‐
vat tulot








jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut ansio‐ ja pääomatulot ennakonpidätyksen
ja ennakonkannon jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähen‐
nettynä sekä verosta vapaat tulot
jos maksu määräytyy asiakkaan ja tämän puolison yhteenlaskettujen kuukausitulo‐
jen perusteella, kuukausitulona otetaan lisäksi huomioon puolison vastaavat tulot
laskennallinen metsätulo (asiakasmaksulaki 10 i §)
vammaistuki
jatkuvat tai vuosittain toistuvasti opintojen johdosta saadut apurahat tai tunnus‐
tuspalkinto otetaan tulona huomioon siltä osin kuin ovat veronalaista tuloa
opintoraha ja aikuiskoulutustuki
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•
•

lasten kotihoidon tuki
eläkettä saavan hoitotuki (siihen sisältyvää veteraanilisää ei huomioida tulona)

Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomi‐
oon viimeksi kuluneiden 12 kk keskimääräinen kuukausitulo.
Tulona ei oteta huomioon



lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua
tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia (lukuun ottamatta
vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea)
Näitä tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja tuloja ovat esimerkiksi:
• lapsilisä
• kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
• asumistuki (tämä huomioidaan kuitenkin vuokran vähennyksenä perustuen
asiakasmaksulakiin § 10 d)
• sotilasavustus ja asevelvollisen päiväraha
• toimeentulotuki
• veteraanien etuuksia (ml. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä)

Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisen tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhe‐
hoidossa
•
•

•
•
•

asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhe‐
suhteistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset
elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka
kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen asumispalvelun alka‐
mista
avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu hyvitys
kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus,
joka hänen on suoritettava rahana
edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enin‐
tään em. perusmaksun suuruisena)

Lisäksi asiakkaan kuukausituloista vähennetään todelliset asumismenot ennen pitkäai‐
kaiseen tehostettuun palveluasumiseen tai pitkäaikaiseen perhehoitoon siirtymistä
enintään:
•

•

omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuu‐
den kuukauden ajalta (huomioidaan asiakkaan osuus esimerkiksi kiinteistövero ja
kohtuulliset lämmityskulut, asunto‐osakkeen hoitovastike, pakollinen kotivakuu‐
tus)
vuokra‐asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuul‐
liset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoi‐
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•

tetulta vuokralaisen irtisanomisajalta (muina välttämättöminä kustannuksina huo‐
mioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus)
asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä
tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja koh‐
tuulliset kulut kolmelta kuukaudelta (muina välttämättöminä kustannuksina huo‐
mioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus)

Tuloista tehtävät erityiset vähennykset maksun perusteena olevista tuloista pitkäaikai‐
sessa tehostetussa palveluasumisessa tai pitkäaikaisessa perhehoidossa:
•
•



kohtuulliset asumismenot, joita pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta tai
asumisesta perhehoitokodissa aiheutuu (vähennettynä asumistuella)
terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, kliinisten ravintoval‐
misteiden ja perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu saamaan
korvausta sairausvakuutuslain nojalla. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan
tai hänen edustajansa antaman selvityksen perusteella maksun määräämisen pe‐
rusteena olevista tuloista asiakkaalle aiheutuvien lääkekustannusten mukaan, kui‐
tenkin enintään sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun
suuruisena.
muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravin‐
tovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen
edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuol‐
lon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi.

Tehostetussa palveluasumisessa asuvien asiakkaiden lääkkeiden, kliinisten ravintoval‐
misteiden ja perusvoiteiden kustannusten laskutus ohjataan suoraan Kaarinan kaupun‐
gille. Tällä tavalla vältytään toistuvilta asiakasmaksupäätösten takautuvilta korjaami‐
silta sekä maksualennusten käsittelyltä ja varmistetaan asiakkaan lääkekaton kertymi‐
nen.
Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa tai pitkäaikaisessa perhehoidossa ole‐
valta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita sosiaalihuollon avohoidon palvelumaksuja,
kuten kotihoidon tai päivätoiminnan maksua.
Jos tehostettu palveluasuminen järjestetään palvelusetelillä, kunta ei peri asiakas‐
maksua palvelun käyttäjältä.
Perhehoito
Lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään ikäihmisiltä 27,00 euroa/vrk paitsi tilanteissa,
joissa perhehoito on järjestetty omaishoitajan vapaan ajaksi, jolloin maksu on 11,60
euroa/vrk. Osavuoro‐ kautisesta perhehoidosta peritään ikäihmisiltä 16,20 eu‐
roa/vrk.
Kotihoidon tilapäisen käynnin maksu
Lääkärin käynnistä peritään 19,20 euroa/käynti, muun henkilön käynnistä 12,20 eu‐
roa/käynti.
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Kotihoidon enimmäismaksu
Palvelun tuottamisesta aiheutuva kustannus, joka voidaan enintään periä asiak‐
kaalta, on 82,83 euroa/tunti.
Tukipalvelut
Tukipalveluiden järjestämisestä peritään seuraavat asiakasmaksut:
Kauppa‐ ja asiointipalvelu 7,25 euroa.
Auttamiskäynti (jos asiakas ei ole säännöllisen kotihoidon asiakas)
Sosiaalipäivystykseltä ilmoitus asiakkaasta, joka tarvitsee nostoapua kaaduttuaan
(parityön tarve)
80 euroa/kerta.
Hovirinnan palvelukeskus
 itsenäinen saunominen asiakkaan omin tarvikkein 6,30 euroa / kerta
 pyykkihuolto 9,10 euroa / koneellinen
 siivous 115 euroa/ kk (asunnon perussiivous kerran viikossa, tarkistussiivous
kerran viikossa, saniteettitilat kolme kertaa viikossa)
Piikkiökodin palveluasunnot, Saniaisen siiven asunnot
 itsenäinen saunominen asiakkaan omin tarvikkein 6,30 euroa / kerta
 pyykkihuolto 9,10 euroa / koneellinen
 siivous 53 euroa / kk (asunnon perussiivous kerran viikossa, tarkistussiivous
kerran viikossa, saniteettitilat kolme kertaa viikossa)
Vähintään 10 %:n sotainvalidien palvelut (alv 0):
(Valtiokonttorilta perittävät korvaukset)
Siivouspalvelu, maksu enintään
Pyykkipalvelukustannuksista korvataan enintään
Kuljetuspalvelut

40,00 euroa/tunti
1 700 euroa/vuosi/asiakas
3 500 euroa/vuosi

Rintamaveteraanien siivous‐ ja pihatyöpalvelun palveluseteli
Palvelusetelin arvo on enintään 40 euroa/tunti
Turvapalvelut
4G turvapuhelin
29,00 euroa/kk
2G turvapuhelin
27,00 euroa/kk
sisältää liittymä, turvaranneke/‐riipus ja hälytyskeskuspalvelu
GPS ‐pohjainen turvakello (paikantava turvakello)
sisältyy liittymä, turvakello ja hälytyskeskuspalvelu

Lisälaitteet
(ei voi käyttää yhdessä paikantavan turvakellon kanssa)
Lisäturvaranneke tai ‐riipus (esim. puolisolle)

32,60 euroa/kk,

5,50 euroa/kk
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Kaatumishälytin
Liikeilmaisin
Vuodevahti
Hellavahti
Digitaalisen turvapuhelimen älykäs poistumisvalvonta
Muistuttava lääkeautomaatti
Ovihälytin
Savu/palovaroitin
Painikeavustin

12,50 euroa/kk
12,50 euroa/kk
14,50 euroa/kk
20,50 euroa/kk
18,50 euroa/kk
20,50 euroa/kk
8,50 euroa/kk
5,50 euroa/kk
15 euroa/kk

Paikantavan turvakellon lisälaitteet
Dementiaranneke (sisältää yhden avaimen)
Dementiarannekkeen lisäavain
Joustohihna
Kaulanauha
Laturi
Lisäkotimajakka tai ‐ minimajakka

46,50 euroa
17,00 euroa
13,00 euroa
15,00 euroa
13,00 euroa
10,90 euroa/kk

Lisäpalvelut
Voinnintarkastussoitto (asiakkaalle soittaminen sovittuina aikoina)
59,00 euroa/kk
Käyntimaksut
Asennuskäynti
Auttamiskäynti arkipv klo 7 ‐ 21
Auttamiskäynti arkipv klo 21‐ 7
Auttamiskäynti la‐su ja pyhäpv klo 7‐21
Auttamiskäynti la‐su ja pyhäpv klo 21‐7

25 euroa/käynti
25,00 euroa/tunti
32,00 euroa/tunti
36,00 euroa/tunti
40,00 euroa/tunti

Visiitin kuntosalin maksu
Visiittikortti erityisryhmille ja eläkeläisille

35,00 euroa/kausi

Visiittikortti ulkopaikkakuntalaisille
erityisryhmille ja eläkeläisille

40,00 euroa/kausi

65 vuotta täyttäneille kaarinalaisille myönnettävän 65 + ‐kortin hintaan sisältyy myös
Visiitin kuntosalin käyttöoikeus.
Visiitin kuntosalin käyttö on maksutonta säännöllisen kotihoidon, omaishoidon,
senioriasumisen (Hovirinta, Vanamo, Tupasvilla, yhteisökotien) palveluasumisen,
perhe‐ hoitokylän, ja työ‐ ja päivätoiminnan asiakkaille sekä veteraanitunnuksen
omaaville ja heidän puolisoilleen.
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Ateriapalvelut
Kotiin kuljetetut ateriat

8,30 euroa/ateria

Hovirinnan palvelukeskus
aamiainen
lounas
iltapäiväkahvi
päivällinen

2,70 euroa
5,90 euroa
1,10 euroa
3,70 euroa

Ruokahuoltomaksu
Piikkiökodin palveluasunnot (Saniainen)
Yhteisökodit

14,50 euroa/ateriapäivä
14,50 euroa/ateriapäivä

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut
Sosiaalihuoltolain (23§:n) mukaan esteetön ja toimiva joukkoliikenne mukaan lukien
kutsuliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Liikkumisen
tukipalveluita järjestetään henkilölle, joka ei kykene itsenäisesti käyttämään julkisia
liikennevälineitä. Sosiaalihuoltolain mukaan myönnettävät kuljetuspalvelumatkat on
tarkoitettu tukemaan omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista, harrastamista,
virkistystä ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Kuljetuspalveluja voidaan myöntää
enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kalenterikuukaudessa Kaarinan ja
Turun alueella.
Asiakkaan omavastuuosuus matkasta on joukkoliikenteen (Turun seudun joukkolii‐
kenne Föli) kertamaksun suuruinen summa. Asiakas voi ottaa mukaansa tarvittaessa
saattajan, jolta ei peritä omavastuuosuutta. Mikäli taksiin asettuu useita kuljetuspalve‐
lukortin omaavia, peritään matka vain yhdeltä kortin haltijalta, mutta kaikilta muilta
peritään omavastuuosuus (paitsi siis saattajalta). Kaupunki laskuttaa asiakasta takautu‐
vasti hänen käyttämistään matkoista.

PÄIVÄKUNTOUTUKSEN JA LYHYTAIKAISHOIDON MAKSUT
Päiväkuntoutus ja lyhytaikaishoito, joka ei sisälly maksukattoon
Lyhytaikaishoito
palveluasumisyksiköissä

49,60 euroa/vrk

Päiväkuntoutus palvelukeskuksessa,
palveluasumisyksikössä

22,80 euroa/vrk

Päiväkuntoutus palvelukeskuksessa, palveluasumisyksikössä,
kun päivähoitoon ei sisälly kuljetusta
18,10 euroa/vrk
Osapäivähoito (maks. 3 tuntia) palveluyksikössä,
kun osapäivähoitoon ei sisälly kuljetusta eikä ruokaa

8,10 euroa /kerta
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Visiitin kuntoutusjakson asiakasmaksu
29,00 euroa/vrk
‐ Asiakkaalle on tehty ennen jakson alkamista palvelupäätös määräaikaisesta kun‐
toutusjaksosta, jonka perusteena tulee olla moniammatillisesti arvioitu kuntoutus‐
tarve ja jatkohoitosuunnitelma tavoitteineen.
Visiitissä palveluasumisen paikkaa odottava asiakas
29,00 euroa/vrk
(Asiakkaalle on tehty ennen jakson alkamista palvelupäätös tehostettuun palvelu‐
asumiseen/palveluasumiseen/perhehoitoon/yhteisökotiin jonottamisesta)
Visiitissä ja Tupasvillassa asiakkaan toimintakyvyn
arviointijakso

29,00 euroa/vrk

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta hoidettavalta perittävä maksu
11,60 € hoitopäivältä
Maksu peritään hoidettavalta, jonka omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi hoito
on järjestetty asumispalveluyksikössä ja perhehoitaja kotiin ‐ palvelun avulla. Maksu
peritään hoitovuorokaudelta.
PALVELUTALOJEN TILAVUOKRAT
Hovirinnan palvelukeskus, Palvelutalo Värttinä ja Tupasvillan palvelutalo
Ruokasali / kokoustilat
‐ aukioloaikana (klo 8–16)
kaksi ensimmäistä tuntia
seuraavat tunnit a´
‐ muuna aikana
kaksi ensimmäistä tuntia
seuraavat tunnit lisäksi a´
kaarinalaiset seurat ja yhdistykset
‐ aukioloaikana
‐ muuna aikana
kaksi ensimmäistä tuntia
seuraavat tunnit lisäksi a´

26,00 €
12,00 €
38,00 €
14,00 €

20,00 €
38,00 €
14,00 €

Kaarinalaisille eläkeläis‐ ja vammaisyhdistyksille tilojen käyttö on maksutonta.
Palvelutalojen asukkailla ja henkilökunnalla on oikeus käyttää eo. tiloja maksutta
perhejuhliin.
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PALVELUTORI EERIKIN NEUVOTTELUHUONEIDEN TILAVUOKRAT
Kaupungin työkokoukset ovat maksuttomia.
Vuokra‐aika arkisin klo 16.30 ‐ 21.30 ja la ‐ su klo 8 ‐ 21.30
muille kuin kaupungin työkokouksiin
Kokoustila Oskari:
15 euroa/tunti
Kokoustila Elvira:
25 euroa/tunti
Koko päivän vuokra Oskari 120,‐ / 8 h tai yli
Koko päivän vuokra Elviira 200.‐ / 8 h tai yli
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TERVEYSPALVELUT
Terveyskeskuslääkärin käyntimaksu (terveyskeskusmaksu).
Käyntimaksu 20,90
joka peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana
Terveyskeskusmaksu peritään vain 18 vuotta täyttäneeltä.
Maksu peritään myös fyysisen käynnin korvaavasta etävastaanotosta ja etävastaan‐
ottopuhelusta sekä lääkärin käynnistä kotona tai palveluasumisyksikössä.
Maksusta ovat vapautettuja henkilöt, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelu‐
tunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräissä Suomen sotiin liitty‐
neissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tar‐
koitettu todistus lain 1 §:n 1 mom:n 3 kohdassa tarkoitettuun miinanraivaustehtä‐
vään osallistumisesta.
Maksut kerryttävät maksukattoa.
Yksilökohtainen fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia, ravitsemusterapia, jalkahoito sekä
muu lääkinnällinen kuntoutus
11,60 € jokaiselta hoitokerralta, myös ostopalveluna toteutettavasta hoidosta
Maksua ei terveyskeskuksessamme peritä alle 18‐vuotiaalta. Maksu kerryttää maksu‐
kattoa.
Sarjassa annettava hoito
11,60 € jokaiselta hoitokerralta
Maksullisten hoitokertojen enimmäismäärä on 45 hoitokertaa kalenterivuodessa.
Meillä maksu peritään lääkinnällisenä kuntoutuksena annettavista fysioterapian os‐
topalveluista.
Maksua ei peritä alle 18‐vuotiailta. Maksu kerryttää maksukattoa.
Lyhytaikainen laitoshoito
49,60 € hoitopäivältä
22,80 € hoitopäivältä maksukaton täyttymisen jälkeen yli 18 v.
Maksu peritään sekä saapumis‐ että lähtöpäivältä. Maksu peritään myös ostopalve‐
luna toteutettavasta hoidosta sekä maksusitoumusasiakkailta. Jos asiakas siirtyy
meiltä toiseen hoitolaitokseen, lähtöpäivältä ei maksua peritä.
Alle 18‐vuotiailta voidaan periä laitoshoitomaksua vain seitsemältä hoitopäivältä ka‐
lenterivuodessa. Maksut kerryttävät maksukattoa.
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Kotisairaalan asiakasmaksu aktiivisella hoitojaksolla oleville
30,00 € hoitopäivältä
Maksu sisältää
‐ kotisairaalan henkilökunnan hoidon aikana suorittamat lääkäri‐ ja hoitajakäynnit.
‐ lääkehoidon, jota tarvitaan potilaan akuutin kotisairaalaan johtaneen sairauden
takia esim. suonensisäinen antibioottihoito. Lääkityksen muuttuessa pitkäai‐
kaiseksi tai pysyväksi potilas saa siitä reseptin ja vastaa itse lääkekustannuksista.
Jos potilaalle aloitetaan kotisairaalassa uusi lääkehoito esim. sydän‐ tai verenpai‐
nelääke, hän saa siitä reseptin ja vastaa itse pysyväislääkkeensä kustannuksista.
‐ kotisairaalan lääkärin määräämät vitamiini‐, neste – ja ravintovalmisteet, jotka
annostellaan suonensisäisesti tai pistoksina.
‐ kyseiseen hoitojaksoon liittyvät hoitotarvikkeet. Maksu kerryttää maksukattoa.
Kotisairaalan asiakasmaksu yksittäisiltä lääkäri‐ tai hoitajakäynneiltä
19,20 € lääkärikäynti
12,20 € hoitajakäynti
Yhdeltä käynniltä peritään vain joko lääkärikäynnin tai hoitajakäynnin maksu.
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta hoidettavalta perittävä maksu
11,60 € hoitopäivältä
Maksu peritään hoidettavalta, jonka omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi hoito
on järjestetty terveyskeskuksen sairaalan vuodeosastolla. Maksu peritään hoitovuo‐
rokaudelta. Maksu ei kerrytä maksukattoa.
Päivä‐ ja yöhoidon maksu
22,80 € hoitokerralta
Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista (esim. kotisairaalan asiakkaille), että
henkilö on terveyskeskuksen sairaalassa hoidettavana vain joko päivällä tai yöllä,
peritään häneltä päivä‐ tai yöhoidosta enintään 22,80 euroa vuorokaudelta.
Maksua ei peritä alle 18‐vuotiailta, kun hoitopäiviä on kertynyt yli seitsemän kalenteri‐
vuonna. Maksu kerryttää maksukattoa.
Maksu terveydenhuollosta annetusta todistuksesta
Todistusmaksujen perimiselle ei ole ikärajaa. Maksu ei kerrytä maksukattoa.
Ryhmä A: 51,50 €






elintarviketodistus
tbc‐todistus
terveystodistus
C‐lausunto
lausunnot työvoimaviranomaisia varten
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pahoinpitelylausunnot
B‐lausunnot eläkettä varten
laajat lausunnot oikeutta varten
stipendiaatti‐ ym. laajat ulkomaita koskevat todistukset
E‐lausunnot: tapaturmat ja ammattitaudit
muut hoitoon liittymättömät todistukset
Ryhmä B: 61,80 €






ajo‐oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava lääkärintodistus
ilmailulupakirja‐ ja urheilusukeltajalausunnot
kansainvälinen rokotustodistus
ampuma‐aselausunnot
Maksuttomat todistukset











sairausloman tarpeen osoittamiseksi kirjoitettu lääkärintodistus SVA tai SVB
sairaan lapsen hoitotodistus
sterilisaatiota ja raskauden keskeytystä varten annettavat lausunnot
lausunto toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten
todistus sairauden takia saattajasta tai muun kuin yleisen kulkuneuvon tarpeesta
C‐lausunto eläkettä saavan hoitotukea/vammaistukea varten koskien laitos‐ hoi‐
dossa/ asumispalveluissa olevia henkilöitä
B‐lausunto erityiskorvattavia lääkkeitä varten
B‐lausunto kuntoutusta varten
Lääkärinlausunto maistraatille edunvalvonnantarpeen selvittämistä varten

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
51,50 €
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneiltä,
mikäli asiakas on ilman hyväksyttävää syytä jättänyt saapumatta varatulle vastaan‐
otolle tai yksikköön eikä ole peruuttanut ennalta vastaanottoaikaa tai palvelua.
Maksu peritään kaikista ennalta peruuttamattomista terveydenhuollon palveluista
sekä sosiaali‐ ja terveydenhuollon lyhytaikaisesta hoito‐ tai asumispalvelusta. Maksu
peritään myös muutoin maksuttomista palveluista. Maksu ei kerrytä maksukattoa.
Pitkäaikainen laitoshoito
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä
maksu. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan laissa tarkoitetusta
kuukausitulosta. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että
hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 112 euroa.
Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista
elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuu‐

29
kausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puoli‐
soiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa
olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5 prosenttia edellä mainituin perustein
yhteenlasketuista kuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyt‐
töön tulee kuitenkin jäädä vähintään 112 euroa kuukaudessa.
Jos molemmat puolisot ovat laitoshoidossa, puolisoiden tuloja ei lasketa yhteen,
vaan sekä vaimon että miehen hoitomaksu määräytyy hänen omien tulojensa perus‐
teella. Maksu saa tällöin olla enintään 85 prosenttia nettotuloista.
Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
Terveyskeskuksen vastaanotolla annetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoi‐
dosta peritään perusmaksuna:
 suuhygienisti
10,30 €/käynti
 hammaslääkäri
13,30 €/käynti
 erikoishammaslääkäri 19,50 €/käynti

Perusmaksujen lisäksi peritään kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimen‐
pideluokituksen mukaisista suun terveydenhuollon toimenpiteistä seuraavat maksut:
1) Kuvantamistutkimukset
– hammaskuvalta
– leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta
2) Ehkäisevä hoito
Toimenpideluokituksen SC‐ryhmän suun terveyden edistämisen
toimenpiteistä käyntikerralta
3) Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun otta‐
matta 4 kohdassa lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin
toimenpiteeltä:
vaativuusluokka
0–2
3–4
5–7
8–10
11–

maksu
8,50 €
19,20 €
38,00 €
55,60 €
78,00 €

4) Proteettiset toimenpiteet
a) proteesin pohjaus
b) proteesin korjaus
c) akryyliosa‐ ja kokoproteesi
d) kruunut ja sillat hampaalta

maksu
55,60 €
38,00 €
186,00 €
186,00 €

8,50 €
19,20 €

8,50 €

30
e) rankaproteesi

225,70 €

Suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä.
Siltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraa‐
nitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntou‐
tuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 momentin
3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei saa periä mak‐
sua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä
kliinisestä työstä.
Hammashoidon maksut kerryttävät maksukattoa, lukuun ottamatta hammasteknisiä
(hammasteknisen laboratorion) kuluja.
Erikoissairaanhoidon käyntimaksu
Kun asiakas käy erikoislääkäripoliklinikalla Kaarinan terveyskeskuksissa tai ostopalvelui‐
den piirissä olevilla yksityisillä palveluntuottajilla
41,80 €
Maksua ei peritä alle 18‐vuotiaalta. Kerryttää maksukattoa. Erikoislääkärikäyntejä ei
lasketa mukaan vuosittaisiin kolmeen terveyskeskuslääkärikäyntiin.
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Perusturvalautakunta, taksa hyväksytty 13.12.2011 § 136

1.1.2012 alkaen

19.6.2012
18.12.2012
5.2.2013
19.12.2013
21.1.2014
17.6.2014
16.12.2014
15.12.2015

§ 73
§ 143
§ 17
§148
§4
§57
§130
§142

20.9.2016
13.12.2016

§113
§156

14.2.2017
13.12.2017
11.12.2018
10.12.2019
25.8.2020
8.12.2020
20.4.2021

§13
§77
§121
§ 126
§ 82
§ 125
§ 32

Muutos: Lisäys Paikantava turvapuhelin
1.7.2012 alkaen
Muutoksia
1.1.2013 alkaen
Palvelutalojen tilavuokrat
1.3.2013 alkaen
Indeksitarkistukset
1.1.2014 alkaen
Muutos: Lisäys Kotisairaalan asiakasmaksu
1.2.2014 alkaen
Muutos: Lisäys Seniorien perhehoitokylän asiakasmaksut
1.10.2014 alkaen
Muutoksia
1.1.2015
Muutoksia (KHA 18.1.2016 § 15)
1.2.2016 alkaen
‐ Visiitin kuntosalimaksut ja turvapuhelinmaksut
1.1.2016 alkaen
Muutos: Lisäys Visiitin geriatrisen kuntoutusjakson asiakasmaksu 1.11.2016 alkaen
Muutoksia
1.1.2017
‐ Hovirinnan palvelukeskuksen uudet maksut
1.4.2017 alkaen
‐ Piikkiökodin ruokahuoltomaksu
1.6.2017 alkaen
‐ Piikkiökodin Saniaisen siiven maksu tilojen käyttöönoton yhteydessä
Muutos: Lisäys Kotihoidon kotikuntoutustiimin asiakasmaksu
1.4.2017 alkaen
Muutoksia ja hinnantarkistuksia
1.1.2018 alkaen
Lisäyksiä ja tarkistuksia ikäihmisten palveluissa
1.1.2019 alkaen
Muutoksia ja hinnantarkistuksia
1.1.2020 alkaen
Puheterapia, toimintaterapia ja jalkahoito lisätty
1.10.2020 alkaen
Tarkennuksia ja pieniä hintamuutoksia
1.1.2021 alkaen
Asiakasmaksulain muutoksia
1.7.2021 alkaen

15.6.2021

§ 67

Muutos; Kotihoidon auttamiskäynnin asiakasmaksu

1.7.2021 alkaen

31.8.2021

§ 76

Asiakasmaksulain muutoksia

1.8.2021 alkaen

14.12.2021

§ 124

Indeksimuutoksia ja hinnantarkistuksia

1.1.2022 alkaen

16.2.2022

§ 16

Muutos; Kehitysvammaisten pitkäaikaisen perhehoidon ja
laitoshoidon asiakasmaksut

1.3.2022 alkaen

