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SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT  
 

Asiakasmaksulain (734/1992) ja -asetuksen (912/1992) perusteella voidaan kunnalli-
sista sosiaali- ja terveyspalveluista periä maksu käyttäjältä. 
 
Hallintosäännön 28 §:n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää sosiaali- ja ter-
veydenhuollon 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 olosuh-

teet 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 vä-
hintään 5 %:n muutosta asiakkaan tuloissa ja tällöin tehdään uusi päätös. Tämä kos-
kee 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. 
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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. 
 

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. 
 

MAKSUKYKYÄ MÄÄRITELTÄESSÄ HUOMIOON OTETTAVAT TULOT 

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämisen perusteena olevat tulot sekä tulot, 
joita ei oteta huomioon, on määritelty asiakasmaksulain 10 b §:ssä. 
 
Kotona annettavan palvelun maksun määräämisen perusteena olevat tulot sekä tu-
lot, joita ei oteta huomioon, on määritelty asiakasmaksuasetuksen 27 ja 29 §:ssä. 
 

TULOISTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET 

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämisen perusteena olevista tuloista tehtä-
vät vähennykset on määritelty asiakasmaksulain 10 c §:ssä. 
 
Kotona annettavan palvelun maksun määräämisen perusteena olevista tuloista teh-
tävät vähennykset on määritelty asiakasmaksuasetuksen 30 §:ssä. 

 
MAKSUKATTO 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietyille asiakasmaksuille on hyväksytty maksukatto, 
joka on 683 euroa / kalenterivuosi. Kalenterivuoden aikana maksetaan vain maksu-
kattoon saakka maksukaton piiriin kuuluvia sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja. 
Maksukaton piiriin kuuluvat maksut on määritelty asiakasmaksulain 6 a §:ssä. 

 
LASTENSUOJELUPALVELUT  

Lastensuojelulain mukaisten asiakasmaksujen osalta noudatetaan erillisohjetta.  
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VAMMAISPALVELUT 

Lyhytaikaisen hoidon maksu 

Lyhytaikaishoidosta peritään asumispalveluyksikkö Pirrassa sosiaalihuoltolain perus-
teella 48,90 euroa/vrk. Kehitysvammalain mukaan peritään 23,10 euroa/vrk (sisältää 
ruokahuolto- ja asumismaksun, ei sisällä korvausta hoidosta ja huolenpidosta). 
 
Mikäli asiakas osallistuu toimintakeskuksen tai vastaavaan toimintaan, jossa hän 
maksaa ylläpito- ja ateriakorvauksen, vähennetään asiakkaan maksama ateria / yllä-
pitomaksu. 

Kuljetuspalvelut 

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään vaikeavammaiselle hen-
kilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa 
vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vai-
keuksia. Kuljetuspalvelua myönnetään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään 
liittyvää matkaa kuukaudessa Kaarinan ja lähikuntien (Turku, Lieto, Parainen, Paimio) 
alueella. 
 
Maksuasetuksen 6 §:ssä tarkoitetusta kuljetuspalveluista peritään seuraavat omavas-
tuuosuudet: 
 
Yhdensuuntainen matka seudullisen Föli-joukkoliikenteen ja Kaarinan sisäisen liiken-
teen alueella: 
 
Aikuinen    3,00 euroa 
Lapsi 7-14 v.    1,50 euroa 
Opiskelija    36 euroa /kuukausi 
VpL:n mukainen työmatka   2,30 euroa 
 
Muilla matkoilla noudatetaan Matkahuollon kilometripohjaista omavastuutaksaa. 

Tiklin ylläpitokorvaus 

5,50 euroa/kokopäivä 

Ateriahinnat 

Ateriavuorokausi 14,00 euroa  

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta hoidettavalta perittävä maksu  

11,40 € hoitopäivältä  
 
Maksu peritään hoidettavalta, jonka omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi hoito 
on järjestetty asumispalvelu- tai laitoshoitoyksikössä tai yksityisen palveluntuottajan 
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toimesta.  Maksua ei peritä, kun lakisääteinen vapaa toteutuu sijaisomaishoitona. 
Maksu peritään hoitovuorokaudelta.  
 

Perhehoito  

Perhehoidosta, lukuun ottamatta lastensuojelulain (417/2007) perusteella järjestet-
tyä perhehoitoa, voidaan periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista anne-
tun lain 7 c §:ssä säädetty pitkäaikaisen laitoshoidon maksu. Lyhytaikaisesta perhe-
hoidosta peritään 27,00 euroa/vrk. paitsi tilanteissa, joissa perhehoito on järjestetty 
omaishoitajan vapaan ajaksi, jolloin maksu on 11,40 euroa/vrk. Osavuorokautisesta 
perhehoidosta peritään 16,20 euroa/vrk. 

IKÄIHMISTEN PALVELUT 

Kotihoidon maksut 

 Kotihoidon maksut määräytyvät henkilölukumäärän ja maksukyvyn perusteella sil-
loin, kun on kysymyksessä säännöllinen ja jatkuva kotona annettava apu (asiakkaalle 
määritellään kuukausimaksu). Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon palve-
lun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomai-
sissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta 
vapaat tulot. 

 
 

Henkilömäärä Tuloraja 
euroa/kk 

Maksuprosentti 

1  588 35 
2 1 084  22 
3 1 701  18 
4 2 103 15 
5 2 546 13 
6 2 924 11 

 
Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja mak-
suprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. 
 
Kaava ja selvitys 
 

1 tunti on 1,2 % 
 
Esimerkki 
 

Asiakkaan bruttotulot ovat 900 euroa. Hän asuu yksin, joten maksu on yhden hengen 
talouden mukaan. 
 
900 euroa – 588 euroa =  312 euroa 
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Kotihoitotunteja on sovittu hoito- ja palvelusuunnitelmassa 20 tuntia/kuukausi. 
 
Maksu lasketaan:  
 

(20 tuntia *1,2=) 24 % x 312 euroa 
--------------------------------------------   = 74,88 euroa/ kk 
                      100 
 

Jos tunteja on yli 35 yhden hengen taloudessa, ylimenevältä osalta ei peritä maksua. 
 

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. 
 

Kotihoidon arviointijakson asiakasmaksu 

 10 euroa/vrk 
 

Kotihoidon kuntouttavan arviointijakson asiakasmaksu   

 10 euroa/vrk 
                        Arviointijakson pituus voi olla enintään neljä viikkoa.  
 

Senioriasuminen 

Senioriasumisen yhteydessä annettavaan säännölliseen ja jatkuvaan kotona annetta-
vaan palveluun sovelletaan edellä määritettyä kotihoidon maksua. 

Yhteisökoti  

 Hoitomaksu 110 euroa/kk  
 

Tehostettu palveluasuminen 

Hoitomaksun määrittely perustuu säännöllisen kotihoidon maksuun, maksupro-
sentti on 35 % bruttotulorajan 588 € ylittävältä osalta.   
   
Jos palveluasuminen järjestetään palvelusetelillä, kunta ei peri asiakasmaksua palve-
lun käyttäjältä. 
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Perhehoito  

Perhehoidosta, lukuun ottamatta lastensuojelulain (417/2007) perusteella järjestet-
tyä perhehoitoa, voidaan periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista anne-
tun lain 7 c §:ssä säädetty pitkäaikaisen laitoshoidon maksu. Lyhytaikaisesta perhe-
hoidosta peritään ikäihmisiltä 27,00 euroa/vrk. paitsi tilanteissa, joissa perhehoito on 
järjestetty omaishoitajan vapaan ajaksi, jolloin maksu on 11,40 euroa/vrk. Osavuoro-
kautisesta perhehoidosta peritään ikäihmisiltä 16,20 euroa/vrk. 

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 110 euroa. 

 
Seniorien perhehoitokylän asiakasmaksut 

 
Hoitomaksun määrittely perustuu säännöllisen kotihoidon maksuun, maksupro-
sentti on 35 %. 

 
Ateriapalvelumaksu on 14,00 euroa/ateriapäivä. 

 
Kun asiakkaalta peritään perhehoidon maksu, häneltä ei peritä muita avohoidon 
maksuja. 

Kotihoidon tilapäisen käynnin maksu 

 Lääkärin käynnistä peritään 18,90 euroa/käynti, muun henkilön käynnistä 12,00 eu-
roa/käynti.  

Kotihoidon enimmäismaksu   

Palvelun tuottamisesta aiheutuva kustannus, joka voidaan enintään periä asiakkaalta, 
on 80,40 euroa/tunti. 
 
 

Tukipalvelut  

Tukipalveluiden järjestämisestä peritään seuraavat asiakasmaksut: 
 
Kauppa- ja asiointipalvelu   6,75 euroa. 
 

 Auttamiskäynti (jos asiakas ei ole säännöllisen kotihoidon asiakas)  
                          Sosiaalipäivystykseltä ilmoitus asiakkaasta, joka tarvitsee nostoapua kaaduttuaan 
                          (parityön tarve)     51 euroa/kerta.     
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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) 
 siivous 115 euroa/ kk  

 
 
Piikkiökodin 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   40,00 euroa/tunti 
 Pyykkipalvelukustannuksista korvataan enintään      1 700 euroa/vuosi/asiakas 
 Kuljetuspalvelut     3 500 euroa/vuosi 
 
Rintamaveteraanien siivous – ja pihatyöpalvelun palveluseteli  
 
 Palvelusetelin arvo on enintään 40 euroa/tunti 
 

Turvapalvelut 

GSM-turvapuhelin  29,00  euroa/kk 
 sisältää liittymä, turvaranneke/-riipus ja hälytyskeskuspalvelu 
 
GSM-turvapuhelin  (ennen 1.6.2019 asennetut) 27,00  euroa/kk 
 sisältää liittymä, turvaranneke/-riipus ja hälytyskeskuspalvelu 
 
Perinteisen puhelinliittymän turvapuhelin  27,00  euroa/kk  
 sisältää turvaranneke/-riipus ja hälytyskeskuspalvelu 
Laajakaistaliittymän turvapuhelin  29,00  euroa/kk  
 sisältää turvaranneke/-riipus ja hälytyskeskuspalvelu 
GPS -pohjainen ranteessa pidettävä turvahälytin   32,60  euroa/kk 
 tarkoitettu muistisairaalle 
 
Lisälaitteet  
 
Lisälaitteet  0,01  euroa/laite/kk 

Lisäturvaranneke tai - riipus, hellahälytin, savu/palovaroitin, ovihälytin tai ikku-
nahälytin, häkäkaasuhälytin (CO), vetonaruhälytin, erillinen vammaispainike tur-
vahälyttimeen  
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Muut lisälaitteet 
Vuotohälytin  11,18  euroa/kk 
Hellavahti 19,40  euroa/kk 
Kaatumisanturi 13,30  euroa/kk 
Lämpötilailmaisin 8,20  euroa/kk 
Aktiviteetin seurantalaite 59,00  euroa/kk 

 
Lisäpalvelut 
Toimintakyvyn tai tilanteen seurantapalvelu (voinnintarkistussoitto)    

1 kerran päivässä  10,00  euroa/kk 
2 kertaa päivässä  15,00  euroa/kk 

 
Turva-auttajapalvelu 

Arkipv klo 7 - 21 20,00 euroa/tunti 
Arkipv klo 21- 7 27,00  euroa/tunti 
la-su ja pyhäpv klo 7-21 36,00  euroa/tunti 
la-su ja pyhäpv klo 21-7 40,00  euroa/tunti 
 
Minimiveloitus on 1 tunti. 1 tunnin ylittävältä ajalta veloitus tapahtuu 15 min. ai-
kayksiköissä, jolloin tuntiveloitus jaetaan luvulla 4. 
Lisäksi auttajakäynneissä valtion matkustussäännön mukainen kilometrikorvaus 
matkasta, jonka pituus on yli 15 km kaupungintalolta asiakkaan kotiin. Matka-
ajasta ei voi veloittaa.  

 
Asennuspalvelu   
Turvapuhelimen laitteen asennus  15.00  euroa/laite  
Lisäksi asennuspalvelussa valtion matkustussäännön mukainen kilometrikorvaus 
matkasta, jonka pituus on yli 15 km kaupungintalolta asiakkaan kotiin. Matka-ajasta 
ei voi veloittaa.  
 

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, se-
nioriasumisen (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 7,80  euroa/ateria 
 
Hovirinnan palvelukeskus 
      

aamiainen                  2,50 euroa  
lounas 5,50 euroa 
iltapäiväkahvi           1,00 euroa 
päivällinen   3,50 euroa  

Ruokahuoltomaksu  

Kaarinakodin ateriapalvelumaksu 14,00  euroa/ateriapäivä 
Tupasvillan ryhmäkodin ateriapalvelumaksu 14,00 euroa/ateriapäivä 
Värttinän -yksikkö ateriapalvelumaksu 14,00  euroa/ateriapäivä 
Piikkiökoti 14,00 euroa/ateriapäivä 
Yhteisökoti ateriapalvelumaksu                                      14,00  euroa/ateriapäivä   

 

 
PÄIVÄKUNTOUTUKSEN JA LYHYTAIKAISHOIDON MAKSUT  

Päiväkuntoutus ja lyhytaikaishoito, joka ei sisälly maksukattoon 

Lyhytaikaishoito  
palveluasumisyksiköissä 48,90  euroa/vrk 
 
Päiväkuntoutus palvelukeskuksessa,  
palveluasumisyksikössä 22,50 euroa/vrk 
 
Päiväkuntoutus palvelukeskuksessa,  
palveluasumisyksikössä, 
kun päivähoitoon ei sisälly kuljetusta 17,80 euroa/vrk 
 
Osapäivähoito (maks. 3 tuntia) palveluyksikössä,  8,00 euroa /kerta 
kun osapäivähoitoon ei sisälly kuljetusta eikä ruokaa 

 
Visiitin kuntoutusjakson asiakasmaksu  27,00  euroa/vrk 
- Asiakkaalle on tehty ennen jakson alkamista palvelupäätös määräaikaisesta 

kuntoutusjaksosta, jonka perusteena tulee olla moniammatillisesti arvioitu kun-
toutustarve ja jatkohoitosuunnitelma tavoitteineen. 
 

Visiitissä palveluasumisen paikkaa odottava asiakas 27,00  euroa/vrk  
(Asiakkaalle on tehty ennen jakson alkamista palvelupäätös tehostettuun palvelu-
asumiseen/palveluasumiseen/perhehoitoon/yhteisökotiin jonottamisesta) 
 
Visiitissä ja Tupasvillassa asiakkaan toimintakyvyn 27,00 euroa/vrk 
arviointijakso 



 
 

 

11 
 

 

 

                      

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta hoidettavalta perittävä maksu  

11,40 € hoitopäivältä  
 
Maksu peritään hoidettavalta, jonka omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi hoito 
on järjestetty asumispalvelu- tai laitoshoitoyksikössä. Maksu peritään hoitovuorokau-
delta.  
 
 

PALVELUTALOJEN TILAVUOKRAT  

Yksikkö Hovirinta-Värttinä, Piikkiökoti ja Tupasvillan palvelutalo 
 

 Ruokasali / kokoustilat 
  

- aukioloaikana (klo 8–16)   
 kaksi ensimmäistä tuntia 26,00 € 
 seuraavat tunnit a´ 12,00 €  
- muuna aikana 
 kaksi ensimmäistä tuntia 38,00 €  
 seuraavat tunnit lisäksi a´ 14,00 €  
 
kaarinalaiset seurat ja yhdistykset 
- aukioloaikana 20,00 € 
- muuna aikana  
 kaksi ensimmäistä tuntia 38,00 €  
 seuraavat tunnit lisäksi a´ 14,00 €  
 

Kaarinalaisille eläkeläis- ja vammaisyhdistyksille tilojen käyttö on maksutonta. 
 

Palvelutalojen asukkailla ja henkilökunnalla on oikeus käyttää eo. tiloja maksutta per-
hejuhliin.  

 
PALVELUTORI EERIKIN NEUVOTTELUHUONEIDEN TILAVUOKRAT 

 
                     Kokoustila Oskari: 10 euroa/tunti   
                     Kokoustila Elvira: 20 euroa/tunti  
                     Neuvotteluhuoneiden vuokrauksen ohje saatavissa Palvelutori Eerikistä.  
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TERVEYSPALVELUT 

Terveyskeskuslääkärin käyntimaksu (terveyskeskusmaksu). 

Käyntimaksu 20,60,  
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 liittyneissä 
tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu  
todistus lain 1 §:n 1 mom:n 3 kohdassa tarkoitettuun miinanraivaustehtävään osallis-
tumisesta. 
 
Maksut kerryttävät maksukattoa. 

Yksilökohtainen fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia, ravitsemusterapia, jalkahoito sekä muu 
lääkinnällinen kuntoutus 

11,40 € jokaiselta hoitokerralta, myös ostopalveluna toteutettavasta hoidosta 
 
Maksua ei terveyskeskuksessamme peritä alle 18-vuotiaalta. Maksu kerryttää maksu-
kattoa. 

Sarjassa annettava hoito  

11,40 € 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  

48,90 € hoitopäivältä 
22,50 € 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 hoitajakäyn-
nit. 

- lääkehoidon, jota tarvitaan potilaan akuutin kotisairaalaan johtaneen sairau-
den takia esim. suonensisäinen antibioottihoito. Lääkityksen muuttuessa pit-
käaikaiseksi tai pysyväksi potilas saa siitä reseptin ja vastaa itse lääkekustan-
nuksista. Jos potilaalle aloitetaan kotisairaalassa uusi lääkehoito esim. sydän- 
tai verenpainelääke, 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 

 18,90 € lääkärikäynti 
 12,00 € hoitajakäynti 
  
 Yhdeltä käynniltä peritään vain joko lääkärikäynnin tai hoitajakäynnin maksu. 

 

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta hoidettavalta perittävä maksu  

11,40 € 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  

22,50 € hoitokerralta 
Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista (esim. kotisairaalan asiakkaille), että 
henkilö on terveyskeskuksen sairaalassa hoidettavana vain joko päivällä tai yöllä, pe-
ritään häneltä päivä- tai yöhoidosta enintään 22,50 euroa vuorokaudelta. 
Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, kun hoitopäiviä on kertynyt yli seitsemän kalente-
rivuonna. Maksu kerryttää maksukattoa.  
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Maksu terveydenhuollosta annetusta todistuksesta  

Todistusmaksujen perimiselle ei ole ikärajaa. Maksu ei kerrytä maksukattoa. 
 

Ryhmä A: 50,80€ 

 elintarviketodistus 
 tbc-todistus 
 terveystodistus 
 C-lausunto 
 lausunnot työvoimaviranomaisia varten 
 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: 61,00€ 

 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-

hoidossa/ asumispalveluissa olevia henkilöitä 
 B-lausunto erityiskorvattavia lääkkeitä varten 
 B-lausunto kuntoutusta varten 
 Lääkärinlausunto maistraatille edunvalvonnantarpeen selvittämistä varten 

 

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu  

50,80 € 
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lää-
kärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon sekä Vintin vastaanottoajasta peri-
tään 15 vuotta täyttäneeltä 50,80 €. 
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Maksua ei kuitenkaan peritä, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväk-
syttävä syy. 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 110 euroa.  

  
Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista 
elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuu-
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 110 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  10,20 €/käynti 
 hammaslääkäri  13,10 €/käynti 
 erikoishammaslääkäri  19,20 €/käynti 
Perusmaksujen lisäksi peritään kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimen-
pideluokituksen mukaisista suun terveydenhuollon toimenpiteistä seuraavat maksut: 
 
1) Kuvantamistutkimukset 
   – hammaskuvalta  8,40 € 
   – leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta  18,90 € 
2) Ehkäisevä hoito 
Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen 
toimenpiteistä käyntikerralta 

 
 
 8,40 € 

3) Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito 
Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun otta-
matta 4 kohdassa lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin 
toimenpiteeltä:  

 

vaativuusluokka maksu 
0–2      8,40 € 
3–4    18,90 € 
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5–7    37,50 € 
8–10   54,90 € 
11–   77,00 €  
  
4) Proteettiset toimenpiteet maksu 
a) proteesin pohjaus  54,90 € 
b) proteesin korjaus  37,50 € 
c) akryyliosa- ja kokoproteesi  183,50 € 
d) kruunut ja sillat hampaalta  183,50 € 
e) rankaproteesi  222,70 € 

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. 

Maksut eivät kerrytä maksukattoa. 

Erikoissairaanhoidon käyntimaksu 

Kun asiakas käy erikoislääkäripoliklinikalla Kaarinan terveyskeskuksissa tai ostopalve-
luiden piirissä olevilla yksityisillä palveluntuottajilla 
 
41,20 € 
 
Kerryttää maksukattoa. Erikoislääkärikäyntejä ei lasketa mukaan vuosittaisiin kol-
meen terveyskeskuslääkärikäyntiin. 
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Perusturvalautakunta, taksa hyväksytty 13.12.2011 § 136 1.1.2012 alkaen 
 
19.6.2012 § 73 Muutos: Lisäys Paikantava turvapuhelin 1.7.2012 alkaen 
18.12.2012 § 143 Muutoksia 1.1.2013 alkaen 
5.2.2013 § 17 Palvelutalojen tilavuokrat 1.3.2013 alkaen 
19.12.2013 §148 Indeksitarkistukset 1.1.2014 alkaen 
21.1.2014 § 4 Muutos: Lisäys Kotisairaalan asiakasmaksu 1.2.2014 alkaen 
17.6.2014 §57 Muutos: Lisäys Seniorien perhehoitokylän asiakasmaksut 1.10.2014 alkaen 
16.12.2014 §130 Muutoksia 1.1.2015 
15.12.2015 §142 Muutoksia (KHA 18.1.2016 § 15) 1.2.2016 alkaen 
  - Visiitin kuntosalimaksut ja turvapuhelinmaksut 1.1.2016 alkaen 
20.9.2016 §113 Muutos: Lisäys Visiitin geriatrisen kuntoutusjakson asiakasmaksu 1.11.2016 alkaen 
13.12.2016 §156 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 
14.2.2017 §13 Muutos: Lisäys Kotihoidon kotikuntoutustiimin asiakasmaksu 1.4.2017 alkaen 
13.12.2017 §77 Muutoksia ja hinnantarkistuksia 1.1.2018 alkaen 
11.12.2018 §121 Lisäyksiä ja tarkistuksia ikäihmisten palveluissa 1.1.2019 alkaen 
10.12.2019 § 126 Muutoksia ja hinnantarkistuksia 1.1.2020 alkaen 
25.8.2020           § 82             Puheterapia, toimintaterapia ja jalkahoito lisätty                                 1.10.2020 alkaen 
8.12.2020           §                   Tarkennuksia ja pieniä hintamuutoksia                                                   1.1.2021 alkaen 

 


