huomioitavaa maksussa

lakiperuste

kerryttää maksukattoa

20,60

Käyntimaksu. Laskutetaan enintään kolmelta käynniltä
vuodessa (kuntayhtymän terveyskeskuksissa ja
valinannvapauden piirissä olevat käynnit). Ei peritä
sotiemme veteraaneilta (veteraanitunnus).

asiakasmaksuasetus, §7

x

28,30

Käyntimaksu. Terveyskeskuslääkärin kiirevastaanotto,
18 - vuotta täyttäneiltä (arkisin klo. 20-08, la-su ja
pyhäpäivät). Peritään jokaiselta
akuuttivastaanottokäynniltä, jollei asiakkaalla ole
vapaakorttia.

asiakasmaksuasetus, §7

x

11,40

Käyntimaksu. Laskutetaan enintään kolmelta käynniltä
vuodessa (kuntayhtymän terveyskeskuksissa ja
valinnanvapauden piirissä olevat käynnit). Ei peritä
sotiemme veteraaneilta (veteraanitunnus).

asiakasmaksulaki, §5

x

Sairaanhoitajankiirevastaanotto 18 -vuotta täyttäneiltä
(la-su ja pyhäpäivät, erillinen käynti lääkäri-käynnistä)

11,40

Käyntimaksu. hoitajan kiirevastaanotto, 18 - vuotta
täyttäneiltä (arkisin klo. 20-08, la-su ja pyhäpäivät).
Peritään jokaiselta akuuttivastaanottokäynniltä, jollei
asiakkaalla ole vapaakorttia.

asiakasmaksulaki, §5

x

fysioterapeutin suoravastaanottokäynti

11,40

käyntimaksu. Laskutetaan enintään kolmelta käynniltä
vuodessa.

asiakasmaksulaki, §5

x

Kotisairaalan lääkärin/hammaslääkäri kotikäynti

18,90

asiakasmaksuasetus, §3

maksut 2019
AVOPALVELUJEN MAKSUT

Terveyskeskuslääkärin vastaanotto (18 -vuotta
täyttäneiltä)

Terveyskeskuslääkärin kiirevastaanotto, 18 -vuotta
täyttäneiltä (la-su ja pyhäpäivät)

Sairaanhoitajan vastaanotto (erillinen käynti lääkärikäynnistä)

Kotisairaalan muun henkilön kotikäynti

12,00

Tilapäinen kotisairaanhoito: lääkärin/hammaslääkärin
kotikäynti. Mikäli asiakas kuuluu jatkuvan tai
säännöllisen kotisairaanhoidon piiriin, maksua ei
peritä. Samalta vuorokaudelta laskutetaan korkeintaan
lääkärin ja sairaanhoitajan käynnin maksu (yht. 30,90
€).

Kotisairaalan ennimmäismaksu / vrk

30,90

kotisairaalahoidon enimmäismaksu/vrk

asiakasmaksuasetus, §3

Ortopedin, fysiatrin, geriatrin, päihdelääkärin
vastaanotto

41,20

käyntimaksu.

asiakasmaksuasetus, §8

x

11,40

Käyntimaksu: fysioterapia, puheterapia,
toimintaterapia, neuropsykologinen kuntoutus.
Terapakäynti on yksilökäynti silloin, kun: käyntejä 1-2
kertaa tai jos käyntejä on enemmän kuin 2, mutta
hoidon sisältö eri hoitokerroilla. Ei peritä sotiemme
veteraaneilta (veteraanitunnus).

asiakasmaksulaki, §5

x

11,40

Käyntimaksu. lääkinnällinen kuntoutus,
toimintaterapia, jalkahoito/-terapia, dialyysihoito.
Voidaan periä enintään 45 hoitokerralta/kalenterivuosi.
Ei peritä sotiemme veteraaneilta (veteraanitunnus).

asiakasmaksuasetus, §11

x

Fysioterapia, ryhmäjakso

4,00

käyntimaksu.

asiakasmaksulaki, §1 ja 2

x

Tehostetun kotikuntoutuksen palvelujen maksut

3,60 euroa/pv

kotikuntoutusmaksu: 3,60 euroa/päivä

asiakasmaksulaki, §5

Kuntoutushoitopäivä (Kiljava)

16,00

Päivämaksu. KIljava laskuttaa asiakasta.

asiakasmaksuasetus, §14

Kiljavan osapäiväkuntoutus

4,00

Terapiakäynti (18 -vuotta täyttäneiltä)

sarjassa annettava hoito (18-vuotta täyttäneiltä)

Kiljavan osapäiväkuntoutuksen kuljetus

7,00

asiakasmaksulaki, §5
Edestakainen matka. liittyy osapäiväkuntoutukseen
(Nurmijärvellä)

Suun terveydenhuollon maksut (18- vuotta täyttäneiltä)

asiakasmaksuasetus, §9 ja 9a

* perusmaksu, suuhygienisti

10,20

Hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta ja
protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä ei peritä
maksua henkilöltä, jolla rintamasotilastunnus,
rintamapalvelustunnus, rintamatunnus,
veteraanitunnus. Ei peritä myöskään käyntimaksua.

* perusmaksu, hammaslääkäri
* perusmaksu, erikoishammaslääkäri
kuvantamistutkimukset:
* hammaskuva
* panoraamaröntgen
* Ehkäisevä hoito: SC-ryhmän suun terveyden
edistämisen toimenpiteet
Maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesta ja
sairauksien hoidosta/ toimenpide vaativuusluokan
mukaan:

13,10
19,20

käyntimaksu.
käyntimaksu.

0-2 vaativuusluokka
2-4 vaativuusluokka

8,40
18,90
8,40

8,40
18,90

asiakasmaksulaki, §5

käyntimaksu.
käyntimaksu.

x

5-7 vaativuusluokka
8-10 vaativuusluokka
11 tai sitä suurempi vaativuusluokka
Proteettiset toimenpiteet:
* proteesin pohjaus
* proteesin korjaus
* akryyliosa- ja kokoproteesi
* kruunut ja sillat/hammas
* rankaproteesi

37,50
54,90
77,00

käyntimaksu.
käyntimaksu.
käyntimaksu.

54,90
37,50
183,50
183,50
222,70
LAITOSHOIDON MAKSUT

käyntimaksu.
käyntimaksu.
käyntimaksu.
käyntimaksu.
käyntimaksu.

päivä- ja yöhoidon maksu

22,50

vuorokausimaksu.

asiakasmaksuasetus, §13

x

lyhytaikainen laitoshoito

48,90

hoitopäivämaksu.

asiakasmaksuasetus, §12

x

Lyhytaikainen laitoshoito,
maksukaton ylittymisen jälkeen

22,50

hoitopäivämaksu.

asiakasmaksuasetus, §12 ja
§26a

x

päivämaksu omaishoitajan vapaan ajalta

11,40

hoitopäivämaksu.

asiakasmaksulaki, §6b

32,00

Vuorokausimaksu. Ikäihmisten tilapäinen
kriisiasuminen (Kriisiasuminen saattaa tulla kyseeseen
esim. tilanteessa, jos omaishoitaja sairastuu tai
ikäihminen jää muutoin ilman tarvittavaa hoitoa ja
huolenpitoa. Tilapäinen kriisiasuminen voidaan
toteuttaa joko: A) lyhytaikaisessa ikäihmisen
perhehoidossa hoitajan kotona tai ikäihmisten
perhekodissa tai B) yksityisen palvelutuottajan
tehostetussa palveluasumisessa.

asiakasmaksulaki, §5 ja asetus, §5.

Ikäihmisten tilapäinen kriisiasuminen

MUUT MAKSUT
Lääkärintodistus, suppea

50,80

Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten

61,00

Käyttämätön ja perumatta jätetystä palvelusta perittävä
50,80
maksu
TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATTO
Asiakasmaksukatto

683,00

A) todistus opiskelua varten
B) englanninkielinen todistus vaihto-oppilaalle

asiakasmaksuasetus §23
asiakasmaksuasetus §23

käyntimaksu.

asiakasmaksuasetus, §25

kalenterivuodessa.

asiakasmaksulaki, §6a ja asetus, §26

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUJEN MAKSUT
0-2 tuntia
2 tuntia - alle 4 tuntia
4 tuntia - alle 6 tuntia
yli 6 tuntia

lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun maksut
9,50
16,10
20,60
25,20

asiakasmaksuasetus, §3

Perhekoon mukaiset tilapäisen kotipalvelun maksuttomuuden ylärajat

asiakasmaksuasetus, §3

Perheenjäsenten lkm
1
2
3
4
5
6
korotus/lisähenkilö

576,00
1063,00
1667,00
2062,00
2496,00
2866,00
350,00
KOTIHOIDON MAKSUT
Säännöllisen kotihoidon maksut

henkilöä:
1
2
3
4
5
6

tuloraja €
576 €
1 063 €
1 667 €
2 062 €
2 496 €
2 866 €

asiakasmaksuasetus, §3

Säännöllisen kotihoidon maksun perusteena olevat tulorajat henkilö- ja palvelutarpeen mukaan
-5 h
5,01-11 h
11,01-20 h
15 %
20 %
25 %
11 %
14 %
18 %
10 %
13 %
16 %
9%
10 %
12 %
9%
10 %
12 %
6%
10 %
11 %

20,01-30 h
30 %
21 %
18 %
14 %
13 %
11 %

*+350 euroa/hlö ja maksuprosenttia alennetaan 1 %-yksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

7perittävä
enimmäistuntimaksu

enimmäistuntimaksu.

59,00

tilapäisen kotihoidon, tilapäisen kotisairaanhoidon, tehostetun kotihoidon sekä kotiutustiimin palvelujen maksut (IPA-ryhmän esitys)
1) tilapäisen kotihoidon arviointijakson maksu

7,00/vrk

2) tilapäisen kotihoidon maksut ( käyntejä vähemmän
kuin 4 kertaa kuukaudessa)
alle 2 h
2h-alle 4 h
4 h - alle 6 h
yli 6 h
3) kotiutustiimin palvelujen maksut
lääkärin kotikäynti
tilapäinen kotisairaanhoito

12,00
16,10
20,60
25,20
3,60 euroa/pv
18,90 €/käynti
12,00 €/käynti

pyykkipalvelu

6,00

Siivouspalvelu

30,00

vuorokausimaksu

asiakasmaksuasetus, §3

jakson maksimipituus 4 vkoa.

asiakasmaksuasetus, §3

3,60 euroa/päivä
käyntimaksu
käyntimaksu
Kotihoidon tukipalvelujen maksut
€/kg. Voi pesettää pito- ja liinavaatteet.
€/h. Harkinnan perusteella myönnettävä palvelu.
Kotiin annettavat tukipalvelut

asiakasmaksuasetus, §3
asiakasmaksuasetus, §3
asiakasmaksuasetus, §3
asiakasmaksulaki, §5

30,01- h
35 %
22 %
18 %
15 %
13 %
11 %

kotiin kuljetetut ateriat

5,25

€/ateria, aterioiden kuljetusmaksu 3,69 €/kerta (useita
aterioita voidaan viedä yhdellä kuljetuksella)

kylpypalvelu kuljetuksella

17,30

€/kerta (Jety tuottaa)

peruuttamaton kylpypalvelu

15,00

(Jety tuottaa) maksua ei peritä, jos peruutus tulee 3
päivää ennen tai asiakkaan jouduttua esim.
sairaalahoitoon

yksilökuljetus inva-autolla

16,00

€/suunta

muistiparkki päiväkeskuksessa

15,90

€/päivä

kotiapukokeilu

5,00

€/käynti

Lyhytaikainen asumispalvelu

32,00

LYHYTAIKAISEN ASUMISPALVELUN MAKSUT
€/vrk
PERHEHOIDON MAKSUT

ikäihmisten pitkäaikaisen perhehoivan asiakasmaksu

perhehoitolaki

pitkäaikaisen perhehoidon vähimmäiskäyttövara
(toimeentulotuen perusosa vähennettynä ravintoosuudella)

253,62

pitkäaikaisen perhehoidon vähimmäiskäyttövara
(toimeentulotuen perusosa vähennettynä ravintoosuudella)

nettotulojen mukainen asiakasmaksu yksinäiseltä
henkilöltä

85 %

nettotulojen mukainen asiakasmaksu yksinäiseltä
henkilöltä

asiakasmaksu puolisoiden yhteenlasketuista
nettotuloista, kun hoidettavan henkilön tulot ovat
suuremmat kuin kotiin jäävän puolison tulot

42,5%

asiakasmaksu puolisoiden yhteenlasketuista
nettotuloista, kun hoidettavan henkilön tulot ovat
suuremmat kuin kotiin jäävän puolison tulot

Lyhytaikainen perhehoito hoitajan kotona
Osa-aikainen perhehoito hoitajan kotona

Ikäihmisten lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksut
€/vrk
32,00
€/krt
16,00

Lyhytaikainen perhehoito asiakkaan kotona

22,00

Osa-aikainen perhehoito asiakkaan kotona

11,00

€/vrk

€/krt

Omaishoidon vapaapäivät perhehoitajan kotona

11,40

€/vrk
Hoidettavan kotona järjestettävästä omaishoidon
vapaan toteuttamiseksi järjestettävästä perhehoidosta
ei peritä asikasmaksua

Perhehoidon tuntihoito hoitajan kotona

12,00

€/krt

Perhehoidon tuntihoito asiakkaan kotona

11,00

€/krt

Kehitysvammaisten perhehoidon maksut (käyttövara 253,62 euroa)

pitkäaikainen perhehoito

maksukyvyn mukainen maksu,
asiakkaalle varataan käyttövarat

Maksu määräytyy samoin periaattein kuin pitkäaikaisen
laitoshoidon maksu. Tuloina ei huomioida Kelan
eläkettä saavan hoitotukea kehitysvammaisten
pitkäaikaisessa perhehoidossa.
(maksu peritään myös silloin, jos perhehoito toteutuu
asiakkaan kotona)

lyhytaikainen perhehoito 16 v. täyttäneet

11,40

Vuorokausimaksu. vrt. omaishoidon vapapäivän maksu
(maksu peritään myös silloin, jos perhehoito toteutuu
asiakkaan kotona)

asiakasmaksuasetus, §19

lyhytaikainen perhehoito, erityishuoltona myönnetty
tilaipäishoito

11,40

Vuorokausimaksu
(maksu peritään myös silloin, jos perhehoito toteutuu
asiakkaan kotona)

asiakasmaksuasetus, §6b

asiakasmaksulaki, §7c ja asetus, §19

OMAISHOIDON MAKSUT
Omaishoitajan lakisääteinen vapaa
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana
hoidettavalle annettavista palveluista perittävä
asiakasmaksu

11,40

0-2 tuntia
2 tuntia - alle 4 tuntia

Omaishoitajan sijaistusapu
9,50
16,10

4 tuntia - alle 6 tuntia

20,60

yli 6 tuntia

25,20

€/vrk
ei peritä, jos vapaa järjestetään sijaisomaishoidon
avulla, hoidettavan kotona, tai jos hoidettava on alle
16-vuotias

asiakasmaksulaki, §6b ja c

asiakasmaksuasetus, §3

ASUMISPALVELUIDEN MAKSUT
Ikäihmisten asumispalveluiden maksut
Kauniston asumispalveluyksikkö,
ateriapakettivuorokausi
Jampankaaren palvelukeskuksen
ateriapakettivuorokausi

11,50

vuorokausimaksu

asiakasmaksulaki 1§, 2§, 11§

13,00
(voimassa 31.3.2019 asti)

vuorokausimaksu

asiakasmaksulaki 1§, 2§, 11§

Jampankaaren palvelukeskuksen
ateriapakettivuorokausi

16,37
(1.4.2019 alkaen)

vuorokausimaksu

asiakasmaksulaki 1§, 2§, 11§

14,50

vuorokausimaksu

asiakasmaksulaki 1§, 2§, 11§

12,10

vuorokausimaksu

asiakasmaksulaki 1§, 2§, 11§

8,70

vuorokausimaksu

asiakasmaksulaki 1§, 2§, 11§

15,00

vuorokausimaksu

asiakasmaksulaki 1§, 2§, 11§

Aamupala (10 %)
Lounas (35 %)
Päiväkahvi (10 %)

erikseen ostetut ateriat

asiakasmaksulaki 1§, 2§, 11§

Aurinkomäki, Pellavakoti
ateriapakettivuorokausi
Riihikallio, asumispalvelut
ateriapakettivuorokausi
Nurmilintu, asumispalvelut
Kultakehrä, asumispalvelut
ateriapakettivuorokausi
Kaunisto, Jampankaari, Aurinkomäki, Pellavakoti,
Nurmilintu, Riihikallio- ateriat erikseen ostettuina
ateriavuorokausihinnasta prosentteina (%)

kehitysvammalain mukaisen asumispalvelun maksut
Kehitysvammalain mukaisen pitkäaikaisen asumisen maksut palvelutuottajittain
Ateria, koko päivä (2 lämmintä ateriaa ja 1-2 välipalaa
asumispalveluyksikkö Heikkilä/Nurmijärvi
9,50
11,50
asumispalveluyksikkö Lepovilla / Hyvinkää

asiakasmaksulaki, §7
€/hlö/pvä
€/hlö/pvä

Ateria, osapäivä (1 ateria ja 1-2 välipalaa
asumispalveluyksikkö Heikkilä/Nurmijärvi
asumispalveluyksikkö Lepovilla / Hyvinkää

4,50
6,30

€/hlö/pvä
€/hlö/pvä

asumispalveluyksikkö Martinkaari / Hyvinkää
1-3 lisäpalvelua

5,20

€/hlö/pvä

asumispalveluyksikkö Heikkilä/Nurmijärvi

25,00

€/hlö/kk

vähintään 4 lisäpalvelua

asumispalveluyksikkö Heikkilä/Nurmijärvi

ylläpitomaksu pitkäaikaisessa asumisessa/kk
perusmaksu
Asuminen, perusmaksu

35,00

€/hlö/kk

50,00
Puitesopimuksen mukaan joko 50,00 tai
30,00 (Järvenpää)

€/hlö/kk
€/hlö/kk

Yli kuukauden kestävästä asumisvalmennusjaksosta
tehdään vuokrasopimus ja siitä peritään pitkäaikaisen
asumisen ylläpitomaksu.

Tilapäishoidon maksut 16 v. täyttäneet

koko asumispaketti (yli 12 h)

30,00

€/vuorokausi/hlö

osa-asumispaketti (12 h tai vähemmän)
omaishoidon tuen vapaa

19,00
11,40

€/vuorokausi/hlö
€/vuorokausi/hlö

MUUT KEHITYSVAMMAISTEN MAKSUT
Aamu- ja /tai iltapäivätoiminta, 16v. täyttäneet

päivämaksu

5,00

asiakasmaksulaki, §4

KUNTOUTUSHOIDON JA KULJETUSPALVELUJEN MAKSUT SEKÄ MUUT MAKSUT
kuntoutushoidon maksu
kuntoutushoidon maksu

€/päivä/hlö

16,90

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen maksut

Asiointi- ja virkistysmatkat
työmatka
opiskelumatka
vaikeavammaisten päivätoiminnan kuljetuspalvelu

asiakasmaksuasetus, §14

Asiakasmaksuasetus

joukkoliikenteen kustannusten mukaan
määräytyvä taksa, jonka asiakas maksaa
suoraan taksiyrittäjälle.
julkisen liikenteen maksua vastaava
korvaus
Kelan tukeman opiskelumatkan korvaus

omavastuu/kk (2018: 43 euroa/kk)

julkisen liikenteen maksua vastaava
korvaus

kuljetukset järjestetään yhteiskuljetuksina
kilpailutuksen mukaisesti.

omavastuu/matka.
omavastuu/matka.

x

Erityishuollon matkat

ei omavastuuta

välttämättömät matkat. Omaiselle maksettava kmkorvaus on Kelan kilometrikorvausen mukainen.
Perustellusta syystä matkat voidaan korvata
taksimatkoina.

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien kuljetuspalvelujen maksut
Asiakas maksaa omavastuuosuuden jokaisen
Joukkoliikenteen kustannusten mukaan
Asiointi- ja virkistysmatkat
taksimatkan
yhteydessä. Kuntayhtymä ei peri
märääytyvä taksa
Vammaispalvelujen muut maksut

sosiaalihuoltolaki, §23

Leirimaksut (yli 16-vuotiaat)
koko asumispaketti

30,00

€/henkilö/vrk. Koko asumispaketti.

Aamu- ja iltapäivähoidon maksu, 16-vuotta täyttäneet jatko-opiskelijat

asiakkaalle maksettava työosuusraha
koko päivä + kuljetus
koko päivä ilman kuljetusta

osapäivä + lounas
osapäivä ilman kuljetusta
peseytymispalvelu + kuljetus
peseytymispalvelu ilman kuljetusta

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN MAKSUT
Mielenterveyskuntoutujien työ- ja päivätoiminnan maksut
Päivämaksu.
9,00
Ikäihmisten päiväkeskustoiminnan maksut
Päivämaksu + kuljetus
25,00
19,00

päivämaksu ilman kuljetusta

17,00

osapäivämaksu lounaalla ja kuljetuksella

12,00
15,00
9,00

osapäivämaksu ilman kuljetusta
peseytymispalvelu kuljetuksella, kertamaksu
kertamaksu

Kehitysvammaisten päiväaikaisen toiminnan ateriamaksut

Ateriamaksu päiväaikaisessa toiminnassa

5,00

Ateriamaksu: Toimintakeskus Kettunen/Tuusula,
Toimintakeskus Askare / Hyvinkää, Monipalvelukeskus
Woimala/Nurmijärvi, Asumispalveluyksikkö
Heikkilä/Nurmijärvi, Mäntsälän työtoiminta, Himmeli /
Järvenpää

LAITOSHOIDON MAKSUT
Lyhytaikaisen laitoshoidon sekä päivä- ja yöhoidon maksut
lyhytaikainen laitoshoito

48,90

€/hoitopäivä

asiakasmaksuasetus, §12

x

lyhytaikainen laitoshoito/Uudenmaan päihdehuollon
kuntayhtymä (Ridasjärvi)

38,80

lyhytaikainen laitoshoito maksukaton ylittymisen
jälkeen

22,50

päivä- ja yöhoidon maksu

22,50

€/hoitopäivä. Ridasjärvi laskuttaa asiakasta.

€/hoitopäivä
€/päivä tai yö

asiakasmaksuasetus, §13

LASTENSUOJELUN MAKSUT
asiakasmaksuasetus, §20
Lastensuojelun asiakasmaksu, joille ei ole vahvistettu tai saada vahvistettua elatusapua tai sitä ei peritä (enintään 1835,20 €/kk/vuosi 2019)
nettotulot vähennyksen jälkeen
1 - 600 euroa

ei perintää

610 - 800 euroa
801 - 1 000 euroa
1 001 – 1 200 euroa
1 201 euroa -

10 %
12 %
14 %
16 %

Lastensuojelun asiakasmaksun korotus/sijoitettujen
lasten lkm

nettotulot vähennyksen jälkeen

perintäprosentti
perintäprosentti
perintäprosentti
perintäprosentti
perintäprosentti

x

