Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut LIITE 1 Sotela 196 §/12.12.2017 HYVÄKSYTTY
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734, asiakasmaksulaki )
(Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992, asiakasmaksuasetus)

Sote asiakasmaksu

Asiakasmaksu tai
tuloraja

Voimassa
alkaen

Terveydenhoidon asiakasmaksut
Terveydenhoitomaksujen maksukatto
(Asiakasmaksulaki 6 a § ja -asetus 26 a §)

683 euroa/ kalenterivuosi

1.1.2018

Lääkärintodistusmaksu
(Asiakasmaksuasetus 23 §)

Lääkärin ja hammaslääkärin todistus/
lausunto 50,80 €.
Ajokorttitodistus
61,00 €.

1.1.2018

Peruuttamaton vastaanottokäynti
Peruuttamattomasta ajasta peritään maksu 15 vuotta täyttäneiltä.
(Asiakasmaksuasetus 25 §)

50,80 €

1.1.2018

Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti / Terveyskeskuksen sairaanhoitajan luona tehty
haavahoito
18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa
(Asiakasmaksuasetus 7 §)
Lukuunottamatta henkilöiltä, joilla on rintamasotilastunnus, -palvelustunnus,
rintamatunnus tai veteraanitunnus.
Päivystyskäynti
Hyvinkään sairaalan yleislääkärin päivystyksessä 18 vuotta täyttäneiltä, lukuunottamatta
veteraaneja.
(Asiakasmaksuasetus 7-8 §:t)
Erikoislääkärin vastaanottokäynti
Käyntimaksu. Maksua ei peritä veteraaneilta terveyskeskuksessa.
- myös tähystystutkimukset; jos työterveyshuollon lähetteellä, ei peritä
ultraäänitutkimuksen maksua
Myös sairaalan poliklinikka ja muistipoliklinikka.
(Asiakasmaksuasetus 8 §)
Päiväkirurginen toimenpide
(Asiakasmaksuasetus 8 a §)

20,60 €

1.1.2018

Ma-pe klo 8-20 20,60 €
ma-pe klo 20-8 sekä la ja
su 41,20 €

1.1.2018

41,20 €

1.1.2018

135,10 €

1.1.2018

Sairaanhoitajan/jalkaterapeutin/ravitsemusterapeutin vastaanottokäynti
18 vuotta täyttäneiltä käyntimaksu
(Petula 21.8.2014 § 119) Asiakasmaksulaki 5 § 1) a) kohta

11,40 €

1.1.2018

Vastaanottojen asiakasmaksut

Sote asiakasmaksu

Asiakasmaksu tai
tuloraja

Sarjassa annettava hoito kuten toimintaterapia, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö
tai muu vastaava hoito käyntimaksu. 18 vuotta täyttäneiltä käyntimaksu enintään 45
kertaa kalenterivuodessa. Maksua ei peritä veteraaneilta.
Fysioterapia
(Asiakasmaksuasetus 11 §)

11,40 €

Muistipoliklinikan hoitajan vastaanottokäynti
(Petula 21.8.2014 § 119)

Käyntimaksu 10,00 €,
kontrollikäynti 5,00 €

Suun terveydenhuollon asiakasmaksut
Hammahuollon käynnit, suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
Siltä, jolla rintamasotilastunnus, -palvelustunnus, -tunnus, veteraanitunnus
ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä
protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.
(Asiakasmaksuasetus 9 §)
Suuhygienistin vastaaonotto käynti

10,20 €

1.1.2018

Hammaslääkärin vastaanottokäynti

13,10 €

1.1.2018

Erikoishammalääkärin vastaanottokäynti

19,20 €

1.1.2018

Hammaskuva

8,40 €

1.1.2018

Leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgen

18,90 €

1.1.2018

Ehkäisevä hoito: Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen
toimenpiteestä käyntikerralta

8,40 €

1.1.2018

Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito: toimenpideluokituksen
vaativuusluokan mukaan, lukuunottamatta proteettisia toimenpiteitä, kultakin
toimenpiteeltä
(Asiakasmaksuasetus 9 §)

Voimassa
alkaen
1.1.2018

17.12.2015

Sote asiakasmaksu

Asiakasmaksu tai
tuloraja

Voimassa
alkaen

Toimenpide, vaativuusluokka 0-2

8,40 €

1.1.2018

Toimenpide, vaativuusluokka 3-4

18,90 €

1.1.2018

Toimenpide, vaativuusluokka 5-7

37,50 €

1.1.2018

Toimenpide, vaativuusluokka 8-10

54,90 €

1.1.2018

Toimenpide, vaativuusluokka 11-

77,00 €

1.1.2018

54,90 €

1.1.2018

Proteesin korjaus

37,50 €

1.1.2018

Akryyliosa- ja koko proteesi

183,50 €

1.1.2018

Kruunut ja sillat hampaalta

183,50 €

1.1.2018

Rankaproteesi

222,70 €

1.1.2018

Proteettiset toimenpiteet (Asiakasmaksuasetus 9 §)
Proteesin pohjaus

Koti-, asumis- ja sairaalahoidon asiakasmaksut
Laitoshoidon asiakasmaksut
Lyhytaikainen laitoshoito (Asiakasmaksuasetus 12 §)

Sote asiakasmaksu

Asiakasmaksu tai
tuloraja

Voimassa
alkaen

Psykiatrian toimintayksikkö

22,5 /hoitopäivä

1.1.2018

Muu lyhytaikainen laitoshoito

48,90 €/hoitopäivä,
maksukaton täyttymisen
jälkeen 22,50
€/hoitopäivä

1.1.2018

Vammaisen henkilön kuntoutushoito tai kehitysvammaisten erityishuoltona annettu
kuntoutushoito
(Asiakasmaksuasetus 14 §)

16,90 €

1.1.2018

22,50 €

1.1.2018

Päivä- ja yöhoidon maksu
(Asiakasmaksuasetus 13 §)
Pitkäaikainen laitoshoito
(Asiakasmaksulaki 7 c §)
(Asialasmaksuasetus 15 §)

Pitkäaikaisen laitoshoidon käyttövara
(Asiakasmaksulaki 7 c § 1 ja 2 mom.)
(Asiakasmaksuasetus 33 §)
Asumispalveluiden asiakasmaksut
Lyhytaikainen asumispalvelu

Maksukyvyn mukaan
enintään 85% asiakkaan
säännöllisistä
nettotuloista. Jos
pitkäaikaisessa
laitoshoidossa on
suurempituloinen
puoliso, hoitomaksu on
enintään 42,5%
puolisoiden
yhteenlasketuista
nettotuloista.
108 / kuukausi

35,00 €/vuorokausi

28.1.2010

1.1.2018

17.12.2015

Sote asiakasmaksu

Asiakasmaksu tai
tuloraja

Pitkäaikainen asumispalvelu

Kokonaispalvelumaksu
on enintään 85%
säännöllisistä
nettotuloista. Jos
pitkäaikaisessa
asumispalvelussa on
suurempituloinen
puoliso, hoitomaksu on
enintään 43,5%
puolisoiden
yhteenlasketuista
nettotuloista.
Tarkistetaan, kun
toimeentulotuen
perusosa julkaistaan

Asumispalvelussa asiakkaalle jäävä käyttövara

Jos asiakas ei halua ateriapalvelua asumispalveluyksikössä, huomioidaan asiakasmaksua Tarkistetaan kun
määritettäessä ravintomenojen osuus
toimeentulotuen
perusosa julkaistaan
xxx,xx €/kuukausi, jolloin
asiakaalle jäävä
käyttövara on xxx,xx
euroa /kuukausi

Voimassa
alkaen
28.1.2010

1.4.2018

1.4.2018

Pitkäaikaisen asumispalvelun kokonaismaksusta aterioiden osuus
Tehostettu asumispalvelu (ja vanhainkoti)

15,00 € / ateriapäivä

15.12.2016

Tuettu asumispalvelu

15,00 € / ateriapäivä

15.12.2016

Tuettu psykiatrinen asumispalvelu

16,00 € / ateriapäivä

17.12.2016

Mielenterveyspalveluiden asumispalvelujen maksut
(Asumispalvelua sosiaalihuoltolain 1301/2014) mukaisesti

Sote asiakasmaksu
Pitkäaikainen tehostettu ja tuettu asumispalvelu (oma ja ostettu)

Käyttövara pitkäaikaisessa asumispalvelussa

Ryhmämuotoinen tuettu asuminen

Käyttövara ryhmämuotoisessa tuetussa asumisessa

Asiakasmaksu tai
tuloraja
Kokonaispalvelumaksu
on enintään 85%
säännöllisistä
nettotuloista. Jos
pitkäaikaisessa
asumispalvelussa on
suurempituloinen
puoliso, hoitomaksu on
enintään 43,5%
puolisoiden
yhteenlasketuista
nettotuloista
Tarkistetaan, kun
toimeentulotuen
perusosa julkaistaan
Kokonaispalvelumaksu
on enintään 85%
säännöllisistä
nettotuloista. Jos
pitkäaikaisessa
asumispalvelussa on
suurempituloinen
puoliso, hoitomaksu on
enintään 43,5%
puolisoiden
yhteenlasketuista
Tarkisetaan, kun
toimeentulotuen
perusosa julkaistaan

Voimassa
alkaen
28.1.2010

1.4.2018

28.1.2010

1.4.2018

Tukikäynnin maksu
Lyhytaikainen kuntouttava hoito tuetussa asumispalvelussa

35,00 €/vrk

17.12.2015

Koti- ja asumispalveluiden tukipalvelujen asiakasmaksut
Kotiin kuljetettavat ateriat
Kylmä perusateria

5,25 €/ateria

1.9.2015

Kylmä erityisruokavalioateria

5,55 €/ateria

1.9.2015

Kuuma perusateria

5,95 €/ateria

1.9.2015

Kuuma erityisruokavalioateria
Aterioiden kuljetus

6,35 €/ateria
3,69 €/ateria

1.9.2015
1.9.2015

Sote asiakasmaksu
Päiväkeskustoiminta
Sisältäen aamupalan, lounaan ja päiväkahvin

Asiakasmaksu tai
tuloraja

Voimassa
alkaen

15,90 €/päivä

17.12.2015

Sisältäen aamupalan, lounaan ja päiväkahvin sekä kuljetuksen

25,30 €/päivä

17.12.2015

Muistiparkkitoiminta sisältäen aamupalan, lounaan ja päiväkahvin

15,90 €/päivä

17.12.2015

Muistiparkkitoiminta sisältäen aamupalan, lounaan ja päiväkahvin sekä kuljetuksen

25,30 €/päivä
Uusi maksu

1.1.2018

Osapäiväinen toiminta sisältäen aamupalan ja lounaan/lounaan ja välipalan ja
kuljetuksen
Osapäiväinen toiminta sisältäen aamupalan ja lounaan/lounaan ja välipalan

20,00 €/päivä

15.12.2016

11,00 €/päivä

15.12.2016

Yksin asuva

Bruttotulot 1300€,
säästöt 5000€

14.11.2013

Pariskunta

Bruttotulot 2200 €,
säästöt 8000 €

14.11.2013

Kuljetuspalvelut
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu, vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa,
peritään julkisen liikenteen kilometripohjaisen taksan mukainen maksu.
Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tulorajat

Kaupungin inva-autokuljetus
hinnat yhdensuuntainen matka/asiakas
Ryhmäkuljetus kaupungin inva-autolla esim. kuntoutusryhmiin ja päiväkeskuksiin

6,40 €

28.5.2015

16,00 €

28.5.2015

17,30 €

17.12.2015

ilman kuljetusta

10,70 €

17.12.2015

Perumaton kylpypalvelukäynti
Maksu peritään, mikäli se ei johdu äkillisestä sairaudesta.

15,00 €
Uusi maksu

Yksilökuljetus kaupungin inva-autolla esim. lääkärin määräämiin tutkimuksiin sisältäen
kuljettajan saattoavun
Palvelubussin ja sote-korttikuljetusten taksat määritellään erikseen julkisen liikenteen
taksoituksen mukaisesti
Kylpypalvelu
kuljetuksella

1.1.2018

Sote asiakasmaksu

Asiakasmaksu tai
tuloraja

Voimassa
alkaen

Pyykkipalvelu
pyykkikoneellinen pyykkiä kotihoidon henkilökunnan pesemänä esim. taloyhtiön
pesutuvassa

9,40 €

Pyykkikoneellinen pyykkiä Sahanmäen palvelukeskuksessa kotihoidon henkilöstön
kuljettamana

Poistetaan

17.12.2015

1.1.2018

Asiointi- ja saattoapu
tilapäisen kotisairaanhoidon asiakkaalle, esim. kartoituskäyntien yhteydessä

15,90 €

17.12.2015

Kauppapalvelu

7,50 €

17.12.2015

Turvapuhelin
Turvapuhelinlaitteen asennus

55,00 € /kerta

1.3.2015

Turvapuhelinlaitteen vuokra

0,01 € /kk

1.3.2015

Turvahälytysten vastaanotto 24/7

25 €/kk/laite

1.3.2015

Turva-auttajapalvelu 24/7

30,00 €/käyntikerta

1.3.2015

Lisälaitteet tarpeen mukaan (tilataan/sovitaan erikseen)
palohälytin, häkähälytin, ovihälytin
Hyvinvointisoitto 1 krt/vrk

16,40 €/kk/asiakas

1.3.2015

9,90 €/kk/asiakas

1.3.2015

Perhehoito ikääntyneet (Uusi palvelumuoto, Sotela 17.12.2015 § 181)
(Perhehoitolaki 263/2015) (Asiakasmaksuasetus 19 §, Asiakasmaksulaki 7 c §)
Lyhytaikainen perhehoito hoitajan kotona

35,00 €/vrk

17.12.2015

Osa-aikainen perhehoito hoitajan kotona

17,50 €/krt

17.12.2015

Omaishoidon vapaapäivät perhehoidossa

11,40 €

(Asiakasmaksulaki 6 b § 1 mom.)

1.1.2018

Sote asiakasmaksu

Asiakasmaksu tai
tuloraja

Voimassa
alkaen
1.6.2017

Lyhytaikainen perhehoito asiakkaan kotona

Kokonaispalvelumaksu
on enintään 85%
säännöllisistä
nettotuloista. Jos
pitkäaikaisessa
asumispalvelussa on
suurempituloinen
puoliso, hoitomaksu on
enintään 42,5%
puolisoiden
yhteenlasketuista
nettotuloista.
Tarkistetaan, kun
toimeentulotuen
perusosa julkaistaan
30,00 €

17.12.2015

Osa-aikainen perhehoito asiakkaan kotona

15,00 €

17.12.2015

18,90 €

1.1.2018

Kotihoidon sairaanhoitajan kotikäynti
Kotitehon (kotisairaalan/kotiutusyksikön) sairaanhoitajan kotikäynti (lukuunottamatta
veteraaneja, joilla on veteraanitunnus)

12,00 €

1.1.2018

Silmälääkkeen anto käynti (ns. silmätippa/silmävoide), asiakas ei tarvitse käynnillä
muuta palvelua. Laskutetaan käytetyn kotikäyntiajan mukaan.
(15 min /käynti)

3,00 €

1.1.2018

Silmälääkkeen anto käynti (ns. silmätippa/silmävoide), asiakas ei tarvitse käynnillä
muuta palvelua. Laskutetaan käytetyn kotikäyntiajan mukaan.
(30 min/käynti)

6,00 €

1.1.2018

Pitkäaikainen perhehoito hoitajan kotona

Pitkäaikaisessa perhehoidossa asiakkaalle jäävä käyttövara

1.4.2018

Pitkäaikainen perhehoito asiakkaan kotona

Kotihoidon asiakasmaksut (Asiakasmaksuasetus 3 §)
Tilapäinen kotihoito (Asiakasmaksuasetus 3 §:n 5 mom.)
Lääkärin kotikäynti tai lääkärin vastaanotto kotisairaalan / kotihoidon tilaoissa
lukuunottamatta veteraaneja, joilla on veteraanitunnus

Asiakasmaksu tai
tuloraja

Sote asiakasmaksu

Voimassa
alkaen

Muun henkilöstön kotikäynti (enintään 1 tunti)
(kuten lähihoitaja, kotiavustaja/kodinhoitaja)

12,00 €

1.1.2018

Muun henkilöstön kotikäynti (1-4 tuntia)

24,70 €

1.1.2018

Muun henkilöstön kotikäynti (4-6 tuntia)

36,30 €

1.1.2018

Muun henkilöstön kotikäynti (yli 6 tuntia)

45,90 €

1.1.2018

Tilapäinen kotisairaanhoito

12,00 €

1.1.2018

Maksutaulukon mukaan

1.1.2018

Erittely alla
Tietoja hyödynnetään
maksutaulukossa

1.1.2018

1

576,00 €

1.1.2018

2

1 063,00 €

1.1.2018

3

1 667,00 €

1.1.2018

4

2 062,00 €

1.1.2018

5

2 496,00 €

1.1.2018

6

2 866,00 €

1.1.2018

350,00 €

1.1.2018

50,80 €

1.1.2018

Säännöllinen kotihoito
(Asiakasmaksuasetus 3 §)

Tulorajat (henkilömäärä/kk)

Korotus/lisähenkilö
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty lääkärin tai hoitajan palvelukäynti
(Asiakasmaksuasetus 25 §)

Kotihoidon palveluseteli

Sote asiakasmaksu

Asiakasmaksu tai
tuloraja

Tilapäinen kotihoito

27 €/tunti

Jatkuva ja säännöllinen kotihoito

Enintään 27 € tunnilta,
alimmillaan 7 € tunnilta

23.1.2014

Erittely alla

1.1.2018

1

576,00 € / 35 %

1.1.2018

2

1 063,00 € / 22 %

1.1.2018

3

1 667,00 € / 18 %

1.1.2018

4

2 062,00 € / 15 %

1.1.2018

5

2 496,00 € / 13 %

1.1.2018

6

2 866,00 / 11 %

1.1.2018

350,00 €

1.1.2018

11,40 €

1.1.2018

11,40 €

1.1.2018

Tulorajat (henkilömäärä/kk) / vähennysprosentti
(Asiakasmaksuasetus 3 §)

Korotus/lisähenkilö
Omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän korvaavan hoidon maksu

Voimassa
alkaen

(Asiakasmaksulaki 6 b § 1 mom.)
Kehitysvammapalveluiden asiakasmaksut
(Asiakasmaksulaki 4 § 1 mom. 2 kohta)
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan korvaavan hoidon maksu alle 16-vuotiaille
(Asiakasmaksulaki 6 b § 1 mom.)
Asumispalvelut / kehitysvammapalvelut
(Asiakasmaksulaki 4 § 1 mom. 2 kohta)
50 €/kuukausi

18.12.2014

Alle 16-vuotiaat

11,50 €/vuorokausi

17.12.2015

Yli 16-vuotiaat kokopäivä

30,00 €/vuorokausi

17.12.2015

Pitkäaikaiseen asumiseen liittyvä ylläpito

Lyhytaikainen asuminen (tilapäishoito) asumispalvelussa, asumisvalmennus tai
leiritoiminta

Sote asiakasmaksu

Asiakasmaksu tai
tuloraja

Voimassa
alkaen

15,00 €/vuorokausi

17.12.2015

Kokopäivän ateriapalvelu

11,50 €/vuorokausi

17.12.2015

Osapäivän ateriapalvelu (esim. työtoiminta- ja opiskelupäivät)

6,30 €/vuorokausi

17.12.2015

Työ- ja päivätoiminta

5,20 €/ateria

17.12.2015

Martinkaaren asumispalvelu

5,20 €/ateria

17.12.2015

Yli 16-vuotiaat osapäivä (esim. työtoiminta- ja opiskelupäivät)

Ateriapalvelu

Laitoshoito
Lyhytaikainen laitoshoito (alle 3 kuukautta)
(Asiakasmaksuasetus 12 §)

Pitkäaikainen laitoshoito (täysi ylläpito)
(Asiakasmaksulaki 7 c §)
(Asiakasmaksuasetus 15 §)

Perhehoito
(Asiakasmaksuasetus 19 §, Asiakasmaksulaki 7 c §)
Lyhytaikainen perhehoito

48,90 €/hoitopäivä,
maksukaton täyttymisen
jälkeen 22,50
€/hoitopäivä. Alle 18vuotiaalta maksu peritään
enintään seitsemältä (7)
hoitopäivältä
kalenterivuodessa.

1.1.2018

Maksukyvyn mukaan
enintään 85% asiakkaan
säännöllisistä
nettotuloista. Jos
pitkäaikaisessa
laitoshoidossa on
suurempituloinen
puoliso, hoitomaksu on
enintään 42,5%
puolisoiden
yhteenlasketuista
nettotuloista.

14.11.2013

11,50 €

17.12.2015

Sote asiakasmaksu

Asiakasmaksu tai
tuloraja

Voimassa
alkaen

Maksukyvyn mukaan
enintään 85% asiakkaan
säännöllisistä
nettotuloista. Jos
pitkäaikaisessa
laitoshoidossa on
suurempituloinen
puoliso, hoitomaksu on
enintään 42,5%
puolisoiden
yhteenlasketuista
nettotuloista.

14.11.2013

9,50 €

17.12.2015

käynnin pituus 2- alle 4 tuntia

16,10 €

17.12.2015

käynnin pituus 4 - alle 6 tuntia

20,60 €

17.12.2015

käynnin pituus yli 6 tuntia

25,20 €

17.12.2015

Pitkäaikainen perhehoito

Lapsiperheiden kotipalvelut
(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 19) (Sosiaalihuoltoasetus 607/1983 § 9)
(Asiakasmaksulaki 3 §)
Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun maksut
käynnin pituu 0-2 tuntia

Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kohtuullinen maksu. Tilapäisen lapsiperheiden
perhetyön maksua ei peritä, jos perheen bruttotulot alittavat perhekoon mukaisen
maksuttomuuden ylärajan alla olevan taulukon mukaan.
Perheenjäsenten lukumäärä 1

576,00 €

1.1.2018

Perheenjäsenten lukumäärä 2

1 063,00 €

1.1.2018

Perheenjäsenten lukumäärä 3

1 667,00 €

1.1.2018

Perheenjäsenten lukumäärä 4

2 062,00 €

1.1.2018

Perheenjäsenten lukumäärä 5

2 496,00 €

1.1.2018

Perheenjäsenten lukumäärä 6

2 866,00 €

1.1.2018

Sote asiakasmaksu

Asiakasmaksu tai
tuloraja

Jatkuvan ja säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelun perhetyön maksut

ks. Taulukko alla

Perittävä enimmäistuntimaksu

Lastensuojelu avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona ja jälkihuoltona lapselle annettu
perhehoito ja laitoshoito taikka asumispalvelu

40 € tai enintään
palvelun tuottamisesta
aiheutuvien
kustannusten suuruinen.

Voimassa
alkaen
1.1.2018

17.12.2015

Asiakasmaksulain 7 §:n mukaiset maksut

