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1. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT  

Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja niihin 
myöhemmin tehtyjen muutosten perusteella. Maksut on sidottu 
asiakasmaksuasetuksen nojalla indeksiin vuodesta 2010 alkaen. Vuonna 2018 
asiakasmaksujen enimmäismäärät laskevat kansaneläkeindeksin muutoksen 
mukaisesti 1.22 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon maksujen tulorajat nousevat 
työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti 0,60 prosenttia. Enimmäismäärät ja 
tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin 
muutoksen mukaisesti.  

 

 

2. AVOPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT  

 

2.1 KOTONA ANNETTAVA PALVELU (ASETUS 3 §) 

 

2.1.1 Säännöllinen kotihoito 

Jatkuvan ja säännöllisesti annettavan kotihoidon asiakasmaksut määräytyvät 
asiakasmaksuasetuksen mukaan. Maksu määräytyy palvelujen laadun ja 
määrän, palvelujen käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan. 
Jatkuvan ja säännöllisesti annettavan lapsiperheiden kotipalvelun 
asiakasmaksut määräytyvät asiakasmaksuasetuksen mukaan. 
 
Jatkuvalla kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan esim. säännöllisesti 
vähintään kerran viikossa annettua hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittua 
palvelua. Kuukausimaksu saa olla enintään jäljempänä tarkoitetun 
maksuprosentin osoittama euromäärä tulorajan ylittävistä kuukausituloista.  
Kotona annettavan palvelun 1.1.2018 maksuprosentit ja tulorajat ovat 
valtioneuvoston päätöksen mukaan seuraavat: 
 

Henkilö-  Tuloraja  Enimmäis- 
määrä  euroa/kk  maksu % 
 
1   576  35 
2   1063  22 
3   1667  18 
4   2062  15 
5   2496  13 
6   2866  11 
 



5 
 

Kun henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja 
maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta 
henkilöstä. 

 
 

 
Kuukausimaksutaulukko  

  

Maksu- 
luokka 

1 hlö 
576 € 

2 hlö 
1063 € 

3 hlö 
1667 € 

4 hlö 
2062 € 

5 hlö 
2496 € 

6 hlö 
2866 € 

1 1-7h/kk 16,5 % 15,5 % 9,5 % 8,5 % 7,5 % 6,5 % 

2 8-19h/kk 27 % 18 % 13 % 11 % 10 % 9 % 

3 20-34 h/kk 33 % 21 % 17 % 14 % 12 % 10 % 

4 35h/kk- 35 % 22 % 18 % 15 % 13 % 11 % 

 
 

2.1.2 Tilapäinen kotihoito 
 

Sosiaalihuoltolain mukainen kotikäynti 
   

- enintään 2 h   12,60 €     
- enintään 4 h   20,00 €  
- kokopäivä   40,10 € 

 
2.1.3 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu (asiakasmaksuasetus 3 §)   

 

Tilapäisestä lapsiperheille annettavasta kotipalvelusta peritään yllä esitetyn 
mukaisesti sosiaalihuoltolain mukaisen kotikäynnin hinta. Tilapäisen palvelun 
kestosta ja toteutuksesta sovitaan hakijan kanssa huomioiden asiakkaan tarpeet 
ja työntekijöiden työtilanteen. Tilapäistä palvelua voidaan sopia 1-3 käyntikertaa 
kerrallaan. 
 
2.1.4 Kotihoidon fysioterapeutin kotikäynti 
 
Kotihoidon fysioterapian tavoitteena on tukea yhdessä kotihoidon henkilöstön 
kanssa asiakkaiden sairaalasta kotiutumista ja liikkumis- ja toimintakykyä 
omassa kotiympäristössään silloin, kun itsenäinen selviytyminen on vaikeutunut. 
Fysioterapeutin työtehtäviin kuuluvat myös asiakkaiden yksilöllinen ohjaus ja 
neuvonta, apuvälinepalvelut ja kodinmuutostöiden arviointi. 
 
Kotihoidon fysioterapeutin maksuttoman kotikäynnin kriteerit: 

- säännöllisen kotihoidon asiakkaat 
- tehostetussa palveluasumisyksikössä asuvat 
- omaishoidon tuen piirissä olevat hoidettavat 
- tilapäisen kotihoidon asiakkaat esim. kotiutustilanteissa 1-2 käyntiä 
- apuvälinearviokäynnit 
- alle 18-vuotiaat asiakkaat 

 
Muille asiakkaille kotihoidon fysioterapeutin kotikäyntimaksu on 12,60 €/käynti 
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2.1.5 Tehostettu kotihoito 
 
Tehostettu kotihoito on kotona annettavaa sairaalatasoista hoitoa. 

- hoitajan kotikäynti 12,60 €/käynti 
- jos käyntejä on 3 tai enemmän/vuorokausi, maksu on 25,20 

€/vuorokausi. 
 
Tehostetun kotihoidon asiakasmaksut eivät kerrytä maksukattoa. 
 
Asiakkaat, jotka ovat säännöllisen kotihoidon piirissä tai asuvat tehostetussa 
palveluasumisyksikössä, tehostetun kotihoidon asiakasmaksu huomioidaan 
kuukausimaksussa. 
 
Tehostetussa kotihoidossa asiakas saa sairaalatasoisen hoidon perusteena 
olevan sairauden vaatimat lääkkeet (esim. suonensisäinen antibioottihoito ja 
akuuttiluonteinen kipulääkitys). Pitkäaikaislääkityksen kustannuksista asiakas 
vastaa itse. 
 
Asiakasmaksuun sisältyvät myös asiakkaan tarvitsemat sairaanhoitotarvikkeet ja 
apuvälineet samalla tavalla kuin niitä annetaan muillekin kotihoidossa oleville 
asiakkaille hoitotarvikejakelu- ja apuvälineohjeistusten mukaisesti. 
 

 

2.2 KOTIHOIDON TUKIPALVELUT  

Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ei määrittele 
tukipalveluista perittäviä asiakasmaksuja. Asiakasmaksu ei saa ylittää palvelun 
tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 
 

2.2.1 Ateriapalvelu      

 Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna  7,30 €    
 

2.2.2 Turvapuhelinpalvelu 

 turvapuhelinpalvelu (kk-maksu)  11,40 €   
- hälytyskäynti päivä- ja iltakäynnit  

(tilapäiset asiakkaat)  9,90 €/käynti  
- hälytyskäynti yökäynnit  19,80 €/käynti 

 

2.2.3 Kylvetyspalvelu   11,40 €/kerta 
  

2.2.4 Vaatehuoltopalvelu   7,30 €/koneellinen   
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2.2.5 Imurointipalvelu  

(vain kuukausimaksuasiakkaille)  7,30 €/käynti  

 

2.2.6 Kaupassakäyntipalvelu  7,30 €/käynti 

 

2.2.7 Lääkeautomaattipalvelu  20,00 €/kk  

 
 

3. ASUMISPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 

 

3.1 IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT 

Ikäihmisille järjestetään asumispalvelua sosiaalihuoltolain mukaisena 
asumispalveluna. Asumispalveluilla tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa asunto ja 
asumista tukevat palvelut liittyvät kiinteästi yhteen. Palvelut voidaan ryhmitellä 
asiakkaiden toimintakyvyn, hoidon sitovuuden ja vaativuuden sekä palvelun 
määrän ja laadun perusteella. Asumisesta asiakas maksaa vuokran ja 
palveluista asiakasmaksun.  
 
Laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ei ole 
säädetty asumispalveluista perittävistä maksuista. Asiakasmaksulain 2 §:n 
mukaan perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien 
kustannusten suuruinen.  
Asiakasmaksu voidaan määrittää asiakkaan maksukyvyn mukaan. 
(Asiakasmaksulaki 1,2 ja 12 §). Asiakasmaksu tulee olla kohtuullisessa 
suhteessa asiakkaan käyttämien palvelujen määrään.  

 
Asiakasmaksut on perittävä samoin perustein sekä itse tuotetusta että ostetusta 
asumispalveluista.  
 

3.1.1. Tehostettu palveluasuminen (Pihlajakoto ja Koivukoto) 

 
 

3.1.1.1 Kaikki ateriat     354 €/kk     
 
3.1.1.2 Kaikki muut ateriat, paitsi ei päivällistä  220 €/kk   

 
3.1.1.3 Hygieniapaketti    44,00 €/kk   
Hygieniapaketti pitää sisällään asukkaan huoneen imuroinnin ja muun pienen 
siistimisen sekä vaatehuollon. 
 
3.1.1.4 Koivukodin saunamaksu  6,05 €/käyntikerta 
 
3.1.1.5 Hoitomaksu 
Maksu määräytyy asiakkaan bruttotulojen mukaan. Katso säännöllinen kotihoito. 
Maksun periminen keskeytyksissä;  
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aterioita, hygieniapakettimaksua ja hoitomaksua ei peritä sairaalassaoloajalta 
mukaan lukien lähtöpäivää. Vuokra peritään koko sairaalassaoloajalta, mikäli 
asukas pitää palveluasumispaikkaa hallussaan.  
 
Asumisen keskeytyessä loman tai muun sellaisen syyn vuoksi ateria- ja 
hygieniapakettimaksu päättyvät lähtöpäivänä. Hoitomaksua ei peritä 
keskeytyksen jatkuessa yli 5 päivää keskeytyksen alkamista seuraavasta 
täydestä päivästä laskettuna. Paluupäivältä peritään maksut normaalisti. Vuokra 
peritään koko poissaolon ajalta, mikäli asukas pitää palveluasumispaikkaa 
hallussaan. 

 

3.1.1.6 Maksun periminen puolisoiden ollessa kyseessä  
Mikäli kumpikin puolisoista on palveluasumisessa, peritään hoitomaksu 
kummankin omien tulojen mukaan. Toisen puolison ollessa palveluasumisessa 
ja toisen kotona, peritään hoitomaksu palveluasumisessa olevan omien tulojen 
mukaan. Mikäli kotona oleva on kotihoidon asiakas, peritään häneltä 
kotihoitomaksu omien tulojen mukaan.  
 
Toisen puolison ollessa palveluasumisessa ja toisen ollessa laitoksessa peritään  
asiakasmaksut kummankin omien tulojen mukaan. 
 

3.1.2. Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen (Koivukoto, Pihlajakoto ja 
yksityiset     hoitokodit) 

 Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen  
hoitopäivältä      48,90 € 

 Päivä- ja yöhoidon maksu    22,50 € 
 (Koivukoto, Pihlajakoto ja yksityiset hoitokodit) 

 
     Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen ei kerrytä maksukattoa. 

 

3.1.3. Tehostetun palveluasumisen palveluseteli 

 
Laitilan kaupungissa käytetään vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa 
ensisijaisesti Laitilan kaupungin omia hoitoyksiköitä.  Tehostetun 
palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu vanhusten ympärivuorokautiseen 
tehostettuun palveluasumiseen yksityisissä hoitokodeissa. Asiakkaalla ei ole 
subjektiivista oikeutta palveluseteliin.   
 

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on Laitilan kaupungin asiakkaalleen 
antama sitoumus, jonka mukaan kaupunki maksaa asukkaan tehostetun 
palveluasumisen kustannuksia korkeintaan setelin enimmäisarvon verran. 
Asiakas vastaa itse mahdollisesta ylimenevästä omavastuuosuudesta. 
Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin 
arvon välinen erotus. Asiakas maksaa omavastuuosuuden lisäksi vuokran, 
ateriamaksut, lääkkeet ja muut lisäpalvelut sekä henkilökohtaiset kulut.  
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3.2 MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUT 

 
Mielenterveyskuntoutujille järjestetään asumispalvelua sosiaalihuoltolain 
mukaisena asumispalveluna.  
 
Laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ei ole 
säädetty asumispalveluista perittävistä maksuista. Asiakasmaksulain 2 §:n 
mukaan perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien 
kustannusten suuruinen. Asiakasmaksu voidaan määrittää asiakkaan 
maksukyvyn mukaan. (Asiakasmaksulaki 1,2 ja 12 §). Asiakasmaksu tulee olla 
kohtuullisessa suhteessa asiakkaan käyttämien palvelujen määrään.  
 
Asiakasmaksut peritään samoin perustein sekä itse tuotetusta että ostetusta 
asumispalveluista. 

 

3.2.1 Lyhytaikainen asumispalvelu 

Lyhytaikaisesta asumispalvelusta perittävä asiakasmaksu on 11,85 €/vrk. 
Koskee myös asumisyksiköissä annettavaa asumisvalmennusta. 
 

3.2.2 Palveluasuminen 

Ylläpidosta peritään 2,27 €/päivä. 
 

3.2.3 Tukiasuminen 

Tukiasumisessa asiakas asuu yksityisasunnossa ja saa sinne palveluita. 
Asiakasmaksu palveluista määräytyy kuten kotihoidossa.  
 

3.3 VAMMAISTEN ASUMISPALVELUT 
 

Vammaisille järjestetään asumispalvelua kehitysvammalain mukaisena 
erityishuoltona ja vammaispalvelulain mukaisena palveluasumisena.  
 
Erityishuollon asumispalveluissa voidaan asukkaalta periä ylläpitomaksua. 
Ylläpitona voidaan pitää asumisesta, ravinnosta ja muusta ylläpidosta aiheutuvia 
kustannuksia. Erityishuollon asumispalveluissa ja vammaispalvelulain 
mukaisessa palveluasumisessa olevilta ei voida periä maksua hoidosta.  
 
Asiakasmaksut peritään samoin perustein sekä itse tuotetusta että ostetusta 
asumispalvelusta. 
 

3.3.1 Lyhytaikainen palveluasuminen 

Koskee kaikkia vammaisia. Lyhytaikaisesta palveluasumisesta perittävä 
asiakasmaksu on 19,50 €/vrk 
 

3.3.2 Palveluasuminen 

3.3.2.1 Aterioiden raaka-ainekustannukset  
Kehitysvammaisten erityishuoltona annetussa asumispalvelussa (ohjattu ja 
autettu asuminen) peritään asiakkaalta asiakasmaksu, mikä vastaa raaka-
ainekustannuksia.  
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3.3.2.2. Muu ylläpito  
Muusta ylläpidosta peritään 2,27 €/päivä. Muu ylläpitomaksu sisältää kulut 
siivouksesta, vaatehuollosta, saunasta, hygieniatarvikkeista, siivousvälineistä - 
ja tarvikkeista, yhteisten tilojen puhelinkuluista.  
 
Käyttövaroilla asiakas kustantaa lääkkeet, muut terveydenhuoltomenot, vaatteet, 
parturin, jalkahoidon, virkistysmenot,  puhelinkulut, lehtikulut sekä 
hygieniatarvikkeet (jos haluaa jotain erityistä). 
 

3.3.3 Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen 

3.3.3.1 Muut jokapäiväiseen elämiseen liittyvät kustannukset  
Kulut siivouksesta, vaatehuollosta, saunasta, hygieniatarvikkeista, 
siivousvälineistä - ja tarvikkeista, yhteisten tilojen puhelinkuluista. Palvelun 
tuottaja perii nämä kustannukset suoraan asiakkaalta.   
 
3.3.3.2 Päivätoiminta 
Mikäli asiakas on päiväkävijänä asumisyksikössä, peritään siitä 11,44 €/päivä . 
Päiväkäynti sisältää voinnin seurannan, ohjauksen ja tuen, aterian ja 
mahdollisen päiväkahvin. 
 
 

4. OMAISHOIDON ASIAKASMAKSUT 

Palveluista, mitkä kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi 
peritään vuorokaudelta (24h) 11,40 €. 

 Omaishoidon asiakasmaksu ei kerrytä maksukattoa. 
 
 

5. PITKÄAIKAISEN JA LYHYTAIKAISEN LAITOSHOIDON ASIAKASMAKSUT 

(Kaukolankoti) 
 
Pitkäaikainen laitoshoito: 

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy hoidettavan 
maksukyvyn mukaan.  

Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidettavan nettokuukausituloista. 
Hoidettavalle on jäätävä kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön vähintään 108 
euroa kuukaudessa. Jos puolisoista suurempituloisempi on laitoshoidossa, 
hoitomaksu voi olla enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista.  
 
Perittävä maksu ei saa ylittää palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 
 
Lyhytaikainen laitoshoito: 

 lyhytaikainen laitoshoito hoitopäivältä   48,90 € 

 lyhytaikaisesta laitoshoidosta voidaan periä maksukaton 
täyttymisen jälkeen hoitopäivältä   22,50 € 

 maksukatto     683 € 

 päivä- ja yöhoidon maksu     22,50 € 
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6. PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 

  
Toimintakeskuksissa järjestetään päivä - ja työtoimintaa kehitysvammaisille ja 
erityishuoltona mielenterveyskuntoutujille.  
 
Erityishuoltona järjestetystä päivä - ja työtoiminnasta ei saa periä muita maksuja 
kuin ateriamaksu. Palvelun järjestäjä maksaa kuljetuskustannukset. (Laki 4 §)   
 
Toimintakeskuksissa peritään kaikilta asiakasryhmiltä ylläpitomaksua 2,18 € 
toimintapäivä.  
        

Palke 7:      
- muiden kuntien käyttöpäivämaksu   69,06 €/pv  
- ateriahinta     6,03 €  

   
Palke 5: 

- muiden kuntien käyttöpäivämaksu/   69,06 € 
  
koko päivä 

- muiden kuntien käyttöpäivämaksu/osapäivä 34,53 €  
- kokopäivämaksu yli 5 h päivästä   
- osapäivämaksu korkeintaan 5 h päivästä 
- ateriahinta    6,03 €  

 
Pyykinpesu: 
- 1/1 koneellinen    16,85 €  
- ½ koneellinen     8,53 €  
-  ¼ koneellinen    3,80 €  

 
 

7. VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PERHEHOIDON ASIAKASMAKSUT  (Asetus12,13 
ja 19 §,Laki 7c§) 

 

7.1 Pitkäaikainen perhehoito 
Peritään pitkäaikaisesta perhehoidosta asiakasmaksu samalla tavalla kuin 
pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Maksu on enintään 85 % henkilökohtaisista 
kuukausittaisista nettotuloista. Henkilökohtaiseksi käyttövaraksi jätetään 
vähintään 108 €/kk . Jatkuvassa perhehoidossa oleva henkilö maksaa omat 
terveydenhuoltomenonsa itse. Asiakasmaksua alennetaan em. kuluja 
vastaavasti. Asiakasmaksua alentaviin kuluihin voivat kuulua: 

- terveyskeskusmaksut 
- reseptilääkkeiden kustannukset 
- sairaala- ja poliklinikkamaksut 
- kohtuulliset kustannukset silmälaseista ja piilolaseista 
- sovitut terapiasta aiheutuvat kulut 
- terapiaan ja terveydenhoitoon liittyvät matkakulut siltä osin, kun niihin ei 

saada korvausta Kelan sairausvakuutuksesta ja 
- hammashoito 
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7.2 Lyhytaikainen perhehoito 

Lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään ikäihmisten ja aikuisten 
kehitysvammaisten kohdalla 27,00 €/vrk.  Mikäli lyhytaikaista perhehoitoa 
järjestetään omaishoitajan vapaan ajaksi, peritään hoidosta asiakkaalta 11,40 
€/päivä. 

 Lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksu ei kerrytä maksukattoa. 

 

7.3 Osavuorokautinen perhehoito 
 

Osavuorokautisesta perhehoidosta peritään 16,20 €/vrk.  
 
 

8. LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT (Laki 7 § Asetus 20 §) 

 
8.1. Vanhemmilta perittävät maksut 
 

Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona 
lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista 
aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan, milloin se on asianomaisten 
toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen 
perusteltua, periä lapsen vanhemmilta maksu, joka saa määrältään olla enintään 
lapsen elatuksesta annetun lain 1–3 §: n perusteella määräytyvän elatusavun 
suuruinen (asiakasmaksulaki 7 § 1 mom.).  
 
Vanhemmilta perittävä maksu jaetaan heidän kesken maksukyvyn mukaan 
(asiakasmaksuasetus 20 § 1 mom.).  
 
Vanhemmalta perittävän maksun suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon 
vanhemman ikä, työkyky ja mahdollisuus osallistua ansiotyöhön, käytettävissä 
olevien varojen määrä sekä vanhemman lakiin perustuva muu elatusvastuu; 
sekä lapsen kyky ja mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan sekä seikat, 
joiden johdosta vanhemmille ei aiheudu lapsen elatuksesta kustannuksia tai ne 
ovat vähäiset. (L lapsen elatuksesta 2 §) 
 

8.2. Lapselta tai nuorelta perittävä maksu 
 
Kunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä 
ajalta, jolloin lapsi saa tässä pykälässä tarkoitettuja perhehoitoa tai laitoshuoltoa 
taikka asumispalveluja sekä käyttää ne perhehoidosta, laitoshuollosta tai 
asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi (asiakasmaksulaki 7 
§ 2 mom.). 
 
Lastensuojelulaissa tarkoitetuista perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka 
asumispalveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi voidaan periä 
kohtuulliseksi katsottava maksu myös muista lapsen tai nuoren 
asiakasmaksulain 14 §:n tuloista, korvauksista tai saamisista. 



13 
 

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

- eläkkeet  
- elinkorot  
- elatusavut  
- avustukset  
- muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset 

 
Lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu saa olla enintään 1.835,20 €/kk.  
Perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 
(asiakasmaksuasetus 20 § 2 mom.) 
 
Lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 §:n mukaisista tuloista, korvauksista tai 
saamista varataan kalenterikuukausittain vähintään 40 % lapsen/nuoren 
itsenäistymisvaroiksi, ja enintään 60 % käytetään hoidon korvaukseksi. 
Itsenäistymisvarojen määrää laskettaessa lapsilisää ei oteta huomioon. 
(Lastensuojelulaki 77 §). Vanhemmille määrätyt asiakasmaksut eivät kerrytä 
lapsen/nuoren itsenäistymisvaroja. 
 
 

9. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetyt maksut ovat 
enimmäismaksuja. Kunnanvaltuusto tai yhtymähallitus tai johtosäännöllä 
määrätty luottamustoimielin päättää, peritäänkö palveluista enimmäismaksuja 
vai niitä pienempiä maksuja. Kunta voi myös päättää olla perimättä maksua. 
Valtioneuvosto muutti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua 
asetusta 19. marraskuuta. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. Maksuja ja tulorajoja 
tarkistetaan laissa säädetyillä, joka toinen vuosi voimaan tulevilla 
indeksikorotuksilla. Lisäksi tasasuuruisia asiakasmaksuja korotetaan 
hallitusohjelman mukaisesti. Indeksikorotus koskee kaikkia 
asiakasmaksuasetuksessa olevia maksuja ja tulorajoja. Asiakasmaksujen lisäksi 
indeksillä tarkistetaan maksukattoa, omaishoitajan vapaan aikaista maksua ja 
pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan vähimmäiskäyttövaraa. Vuoden 2018 
asiakasmaksujen enimmäismäärät laskevat kansaneläkeindeksin muutoksen 
mukaisesti 1.22 prosenttia. 
 

9.1 Maksuttomat terveyspalvelut (Laki 5 §)  

Äitiys- ja lastenneuvolakäynnit, terveydenhoitajan vastaanotto, laboratorio- ja 
röntgentutkimukset. (Yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja 
kuvantamistutkimuksista, joihin ei liity muita tutkimuksia tai hoitotoimenpiteitä, 
voidaan periä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia 
vastaava maksu, Asetus 8b§.) 

9.2 Terveyskeskuksen avohoidon asiakasmaksut (Asetus 7 §)  

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista voidaan 18 vuotta 
täyttäneiltä periä terveyskeskuksen ylläpitäjän päätöksen mukainen maksu, 
joka voi olla:  
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9.2.1 Terveyskeskuslääkärin luona käynneistä perittävät maksut  
      

- vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 41,20 €   
vuosimaksu on voimassa kalenterivuoden siinä terveyskeskuksessa, johon 
maksu on suoritettu; jos palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua,  
 

- peritään 20,60 euron käyntimaksu; maksu peritään kolmelta 
ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden 
aikana. 
 
  

Terveyskeskuksen päivystyksessä voidaan 18 vuotta täyttäneiltä periä arkisin 
klo 20.00-8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivänä 1 momentissa 
säädetyn maksun sijaan enintään 28,70 euroa käynniltä. Päivystyskäynnistä 
perittyä maksua ei  oteta huomioon laskettaessa 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettuja käyntejä.  

 

9.2.2 Terveyskeskuslääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti 18,90 €  

  

9.2.3 Käyntimaksu yksilökohtaisesta fysioterapiassa
 11,50€/hoitokerta 

Käyntimaksu ryhmäfysioterapiassa  5,40 €/kerta 

 

9.3 Sairaalan poliklinikkamaksu (Asetus 8 §)    

Erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) tarkoitetun sairaalan tai muun 
toimintayksikön ja terveyskeskuksen erikoislääkärijohtoisen sairaalan 
poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta voidaan periä enintään 41,20 euroa 
käynniltä. Sama maksu voidaan  periä kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä 
terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti sairaalassa järjestämän päivystyksen 
yhteydessä arkisin kello 20.00–8.00 sekä  lauantaisin, sunnuntaisin ja 
pyhäpäivinä. 

  

9.3.1 Silmäpohjankuvantaminen   41,20 € 

 

9.3.2 Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset (Asetus 8b §) 

Terveyskeskuksen tai erikoissairaanhoidon lähetteellä tehdyt laboratorio- ja 
kuvantamistutkimukset ovat maksuttomia lukuun ottamatta 
suunterveydenhuollon kuvantamistutkimuksia, joista peritään kappaleen 9.4 
mukainen maksu.  
 
Yksityislääkärin tai yksityisen terveydenhuoltoyksikön lähetteellä tehtävistä 
laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista, jotka eivät ole osa muuta laskutettavaa 
hoitokäyntiä, peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia 
vastaava maksu erillisen hinnaston mukaan.  
 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19891062
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         9.3.3 Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorttimaksu kaupungin          
organisaation ulkopuolisille tahoille  15,00 €  
   

 
 
 

9.4 Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (Asetus 9 §) 

 Asetuksen mukaiset maksut:   €/käynti 
Perusmaksut: 

- perusmaksu/suuhygienisti   10,20 € 
- perusmaksu/hammaslääkäri  13,10 € 
- perusmaksu/erikoishammaslääkäri   19,20 € 

 
Kuvantamistutkimukset:  

- hammaskuva      8,40 € 
- panoraamaröntgen   18,90 € 
- ehkäisevä käyntimaksu     8,40 € 

 
Maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesta ja sairauksien hoidosta            
toimenpiteeltä vaativuusluokan mukaan: 

- toimenpide, vaativuus 0-2     8,40 € 
- toimenpide, vaativuus 3 ja 4  18,90 € 
- toimenpide, vaativuus 5-7   37,50 € 
- toimenpide, vaativuus 8-10  54,90 € 
- toimenpide, 11-   77,00 € 

 
Proteettiset toimenpiteet: 

- proteesin pohjaus   54,90 € 
- proteesin korjaus   37,50 € 
- akryyliosa- ja kokoproteesi   183,50 € 
- kruunut ja sillat hampaalta  183,50 € 
- rankaproteesi    222,70 € 
- kevyt itse tehty silta     74,70 € 

 
Alle 18-vuotiaille suun ja hampaiden tutkimus ja hoito maksuton 

 
 
Edellä säädettyjen maksujen lisäksi voidaan oikomislaitteista ja 
hammasproteettisista toimenpiteistä periä aiheutuvat hammastekniset kulut 
enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut 
maksua suoraan valmistajalle. 
 
Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava 
maksu. 
 
Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen 
huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai 
vahingoittumisen, voidaan häneltä periä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai 
vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut 
enintään todellisten kustannusten mukaisina. 
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Siltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, 
veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä 
palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistus 
lain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin 
osallistumisesta, ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä 
hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä (27.12.2001/1482) 

 

 

 

9.5 Suun ja leukojen erikoissairaanhoito (Asetus 9a§) 

Terveyskeskuksessa annetusta suun ja leukojen erikoissairaanhoidosta voidaan 
periä 9 §:ssä säädetyn maksun sijasta enintään 8 §:n 1 momentissa tai 8 a 
§:ssä säädetty maksu silloin kun tutkimuksen ja hoidon perusteena on: 
a) hampaiston, leukojen ja kasvojen kehityshäiriö, 
b) vaikea, toimintaa haittaava laaja-alainen synnynnäinen hampaistopuutos tai 
kehityshäiriö, 
c) pään ja leukojen alueen kiputila, 
d) kaulan ja pään alueen säteilytys tai sytostaattihoito taikka 
e) muun kuin hammassairauden takia välttämätön suun hoito. 

 

9.6 Sarjassa annettava hoito (Asetus 11§) 

 Sarjassa annettavasta hoidosta kuten jatkuvasta dialyysihoidosta,  
lääkinnällisestä kuntoutuksesta, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaatti- 
hoidosta sekä muusta vastaavasta hoidosta voidaan periä hoitokerralta  
(enintään 45 hoitokerralta/kalenterivuosi)   11,40 €/kerta 

 

9.7 Lyhytaikainen laitoshoito  

 Lyhytaikainen laitoshoito hoitopäivältä   48,90 € 

 Maksuja ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä 
on kalenterivuodessa kertynyt yli 7. Mielenterveyslaissa on myös 
rajoituksia ko maksun perimisestä  

 Lyhytaikaisesta laitoshoidosta voidaan periä maksukaton 
täyttymisen jälkeen hoitopäivältä   22,50 € 

 Maksukatto     683,00 € 

 Päivä- ja yöhoidon maksu     22,50 € 
(järjestämispaikat: terveyskeskuksen hoito-osasto) 

 

9.8 Maksu lääkärintodistuksesta (Asetus 23 §)  

 Lääkärin ja hammaslääkärin todistus   50,80 € 

 Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten  61,00 € 
 

9.8.1 Maksuttomat terveyskeskuksessa annettavaan hoitoon liittyvät 
todistukset ja lausunnot 

 

 A-todistus 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971039
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 Potilaan välittömään hoitoon liittyvä B-todistus (kuntoutus, SV-päiväraha) 

 Kansanterveystyössä/terveyskeskuksessa hoitoon liittyvät todistukset ja 
lausunnot, esim. B-lausunto erityiskorvattavia lääkkeitä varten (STM 
kuntainfo 4/2016) 

 Nuorison terveystodistus 

 Todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten 

 Lähete sairaalaan 

 Sairaanhoidon vuoksi tarpeelliset todistukset (esim. 
raskaudenkeskeytys, sterilisaatio) 

 Joukkorokotustodistus 

 Todistus lapsen sairaudesta 

 Neuvola- ja kouluterveydenhuollon todistukset (esim. 
jälkitarkastustodistus äitiyspäivärahaa varten) 

 Todistus potilaan kuljetuksesta = matkatodistus 

 Kutsuntatarkastustodistus = lääkärinlausunto puolustusvoimia varten 

 Kuolintodistus 

 Matkatodistus/koulukyytilausunto sairauden perusteella 

 Todistus koululiikuntaa/kouluruokailua varten 

 Todistus isyysveritutkimuksen suorittamisesta 

 Lääkärinlausunto holhousasioissa 

 Todistus veteraanien kuntoutushakemusta varten 
 

9.8.2 Maksulliset terveyskeskuksessa annettavaan hoitoon liittyvät 
lääkärintodistukset  

Seuraavista todistuksista peritään    50,80 € 

 Todistus muuhun kuin lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä 
varten 

 Todistus asunnonhakua varten 

 Todistus vapaaehtoista asevelvollisuutta varten 

 Todistus laitospaikka-anomusta varten 

 Todistus turvapuhelinanomusta varten 

 Lausunto työvoimatoimistoa varten 

 Muut lausunnot etuuden hakemista varten 

 C-todistus hoitotuen/vammaistuen hakemista varten 

 B-todistus etuuden hakemista varten (esim. eläkkeet) 

 Todistus terveydentilasta ulkomaille lähtöä varten 

 Todistus verotusta varten 

 E-lausunto 

 Harrastuksiin liittyvät lääkärinlausunnot (purjelento, sukellus, 
laskuvarjohyppy jne.) 

 Todistus veripalvelua varten 

 Todistus kertausharjoituksesta vapauttamiseksi 

 Todistus autoveron alennusta varten 

 Muut terveystarkastustodistukset 

 HIV-todistus 
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 Keltakuume- ja muu rokotustodistus 
Maksu peritään kaikilta keltakuume-rokotuksen saavilta riippumatta siitä, 
joudutaanko tekemään uusi rokotuskortti vai tehdäänkö merkintä jo 
olevaan rokotuskorttiin, peritään myös alle 18-vuotiaalta 

 Muut lausunnot terveydentilasta 

 Asiakkaan itsensä pyytämät muut lausunnot, jotka eivät liity hoitoon 

 T-todistus (todistus terveydentilasta) 
 
Valmiiksi laadituista todistuksista peritään maksu asiakkaalta, vaikka hän myöhemmin 
sen peruisi. 
 
 

9.9 Muualta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu (Asetus 24 §) 
Enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, 
jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu. 

 

9.10 Käyttämättä tai peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (Asetus 25 
§) 

 
- Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta 

terveyskeskuksen lääkärin, fysioterapian, mielenterveyspalvelujen, 
poliklinikan sairaanhoitajan, suun ja hampaiden tutkimuksen ja 
hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin 
kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta voidaan periä 15 vuotta 
täyttäneeltä enintään 50,80 euroa. Maksua ei saa kuitenkaan 
periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on 
hyväksyttävä syy.  

 

9.11 Maksukatto ja maksujen seuranta (Asetus 26 a-b §) 

Noudatetaan asetuksessa päätettyjä periaatteita 
 
 


