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YLEISTÄ
Kunnallisista sosiaalipalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin
säädetä. Maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten
suuruinen.
Maksuttomia sosiaalipalveluita ovat muun muassa:
• sosiaalityö
• sosiaaliohjaus
• palvelutarpeen arviointikäynnit
• sosiaalinen kuntoutus
• polikliininen päihdehuolto
• perhetyö
• kasvatus ja perheneuvonta
• lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta
• tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot
• vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta
kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta
• kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettu erityishuollossa olevan
henkilön kuljetus toimintayksiköiden välillä ja muut erityishuollon saamiseksi välttämättömät
palvelut. Kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu
• vammaisten henkilöiden päivätoiminta kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta,
henkilökohtainen apu sekä palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut. Palveluasumisen
erityiskustannuksista sekä henkilökohtaisesta avusta voidaan kuitenkin periä maksu, jos
henkilö saa niihin korvausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla
Maksukyvyn mukaisesti määräytyvästä maksusta tehdään päätös toistaiseksi - Maksua on
tarkistettava, jos
• Asiakkaan tai hänen perheensä tulot ovat muuttuneet
• Asiakkaan tai hänen puolisonsa oikeus säädettyihin vähennyksiin on muuttunut
• Perheen olosuhteet ovat muuttuneet
• Maksu osoittautuu virheelliseksi
• Asiakassuunnitelmaa muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmaksun suuruuteen
• Kunnan tai kuntayhtymän maksuperusteita muutetaan siten, että sillä on vaikutusta
asiakasmaksun suuruuteen
Jos maksua koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin
virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään yhden vuoden ajalta.

1.

ASIAKASMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN
TULOJEN SELVITTÄMINEN
Asiakas itse on ensisijainen tulotietojen antaja. Perheenjäsenet tai muu asiamies voi
asiakkaan luvalla hoitaa asioita ja antaa pyydetyt tiedot.
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Viranomaisella on asiakasmaksulain 14 a § perusteella tiedonsaantioikeus asiakasmaksun
suuruuden määräämistä varten tarvittavista tarpeellisista tiedoista ja selvityksistä, jos maksun
määräävä kunta ei ole saanut asiakkaalta tai hänen lailliselta edustajaltaan riittäviä ja
luotettavia tietoja maksun määräämistä varten.
MAKSUALENNUSKÄYTÄNTÖ
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaan sosiaalihuollon tai terveydenhuollon
palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on
alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon
edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun alentaminen
ja perimättä jättäminen on ensisijaista toimeentulotukeen nähden. Maksun alentamisesta,
perimättä jättämisestä tai maksualennushakemukseen annettavasta kielteisestä päätöksestä
tehdään kirjallinen päätös.
Asiakkaalle annetaan tieto siitä, mitä asiakasmaksulain 11 § 1-3 momentissa säädetään
maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä kirjeellä, joka annetaan asiakkaalle palvelun
alkaessa.
Viranhaltija voi tehdä maksun alentamis- tai perimättä jättämispäätöksen ilman asiakkaan
hakemusta mikäli hän maksua määrittäessään katsoo, että maksun periminen vaarantaa
henkilön toimeentulon edellytyksiä.
Asiakas hakee maksun alentamista tai perimättä jättämistä kirjallisesti. Hakemuksesta tulee
selvitä seuraavat tiedot:
− miltä ajalta maksualennusta haetaan
− kuukausittaiset tulot ja menot kyseiseltä ajanjaksolta
− tiliotteet kaikista käyttö- ja säästötileistä kolmelta edeltävältä kuukaudelta hakupäivästä
lukien
− selvitys muusta mahdollisesti käytettävissä olevasta varallisuudesta
Asiakasmaksun alentaminen tai maksusta vapauttaminen tapahtuu aina yksilöllisen
tarveharkinnan ja tilannearvion perusteella. Maksualennusta arvioidessa päätöksentekijä voi
ottaa huomioon mm. seuraavia menoja:
− julkisen terveydenhuollon kustannukset
− välttämättömät hoitotarvikekustannukset
− silmälasit 300€ asti, näön heikkenemisen tai lasien särkymisen johdosta ja muuten
huomioidaan kolmen vuoden välein
− kotivakuutus, jos vuokrasopimuksessa sellainen vaaditaan
Ennen maksualennuksen tekemistä asiakkaalla pitää olla haettuna hoito- ja asumistuki. Tuet
ovat maksussa tai niistä on saatu kielteinen päätös.
Asiakkaan entisestä asunnosta tulevia kustannuksia ei huomioida maksualennusta
arvioitaessa.
Asiakkaan säästöt otetaan huomioon maksualennusta tehdessä. Asiakkaan /puolisoiden
käytettävissä olevasta nettovarallisuudesta esim. tileillä olevat varat huomioidaan 2000 euroa
ylittävä osuus.
Maksualennus tehdään aina määräajaksi, korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan, jonka
jälkeen tehdään uusi arviointi.
Pääsääntöisesti takautuvia maksualennuksia ei tehdä vaan asiakkaan tulisi heti ottaa yhteyttä
päätöksentekijään, kun maksualennuksen tarve huomataan. Poikkeuksena ovat asiakkaat,
kenen maksutilannetta seurataan esimerkiksi lääkekustannusten selvittämiseksi.
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LASKUN SISÄLTÖ
Asiakkaalle annettavan laskun tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:
1) laskun päivämäärä;
2) asiakas, jolta maksu peritään;
3) palvelu, josta maksu peritään;
4) maksun suuruus ja peruste;
5) julkinen tai yksityinen palveluntuottaja, jonka antamasta palvelusta maksu peritään;
6) sen tahon nimi ja yhteystiedot, jolta asiakas voi pyytää tarvittaessa lisätietoja laskusta;
7) tieto siitä, kerryttääkö perittävä maksu 6 a §:ssä tarkoitettua maksukattoa; jos maksu
kerryttää maksukattoa, laskussa on lisäksi oltava tieto siitä, että asiakkaan on seurattava itse
maksukattonsa ylittymistä.
Muuhun laskuun kuin tulosidonnaista palvelua koskevaan laskuun on liitettävä
oikaisuvaatimusohje.
Maksua perittäessä on otettava huomioon asiakkaan yksityisyyden suoja ja henkilökohtainen
turvallisuus.

II

KOTONA ANNETTAVAT PALVELUT
1. TILAPÄINEN KOTIHOITO
Tilapäisellä kotihoidolla tarkoitetaan palvelua, joka on kestoltaan alle kahden kuukauden
mittaista tai se on satunnaista.
Tilapäisestä kotihoidosta,
1.1.2021
(edellä kuvattu) peritään 12,00 € /käynti (v. 2020) 12,00 € ei nousua
Laskutetaan asiakkaalta enintään kaksi käyntimaksua / päivä. Kerryttää maksukattoa
1.1.2022 alkaen. Puhelinsoitolla tapahtuvasta kontrollista peritään 4 € ei nousua


Asiointi: 10,00 € /asiointikäynti
kaupassa, postissa, pankissa, apteekissa

ei nousua



Lääkäri: 18,90 € /kotikäynti,

ei nousua



Sarjassa annettava hoito 11,40 €/ krt / 45 krt / v kotihoidon toimistolla tapahtuva.
Käynnit katsotaan terveyskeskuksen käyntien kanssa yhteen.
Kerryttää maksukattoa (peritään 18 vuotta täyttäneiltä).

Hoitajan vastaanottokäynti poistuu.
Saattaja Oys:ssa poistettu myös 40 euroa.

2. JATKUVAN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTONA ANNETTAVAN PALVELUN SEKÄ
PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN MAKSUT
Kunta tai kuntayhtymä saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta
sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätöksen
kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan.
Maksuun ei sisälly asumiskustannukset. Tuloista tehtävät vähennykset 10 g §.
Terveydenhuoltolain 25 §:ssä tarkoitetusta kotisairaanhoidosta ja kotisairaalahoidosta sekä
sosiaalihuoltolain 19 §:ssä tarkoitetusta kotipalvelusta ja 20 §:ssä tarkoitetusta kotihoidosta
jossa asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun sen alkamisesta
lukien arvioidaan kestävän vähintään kaksi kuukautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti
kestänyt vähintään kaksi kuukautta (jatkuva ja säännöllinen kotona annettava palvelu).
Koneellinen lääkkeen annosjakelu on osa säännöllistä kotihoitoa ja se on huomioitu hoito- ja
palvelusuunnitelmassa ja sisällytetty asiakasmaksuun. (Tilapäisen kotihoidon asiakkaat
maksavat koneellisen annosjakelun itse).
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1.7.2021 alkaen maksutaulukko on seuraava
Perheen koko, henkilömäärä
Tuloraja euroa kuukaudessa

1
588

2
1084

3
1084

4
2103

5
2546

6
2924

jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi tulorajaa korotetaan 350 eurolla kustakin seuraavasta
asiakkaasta.
Maksuprosentti perheen koon mukaan
Palvelutunnit kuukaudessa

1

2

3

4

5

4 tuntia tai vähemmän
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 tai enemmän

8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
23,00
24,00
24,50
25,00
25,50
26,00
26,50
27,00
27,50
28,00
28,50
29,00
29,50
30,00
30,50
31,00
31,50
32,00
32,50
33,00
33,50
34,00
34,50
35,00

7,00
8,75
10,50
12,25
14,00
14,75
15,50
16,25
17,00
17,75
18,50
19,25
20,00
20,50
21,00
21,50
22,00
22,50
23,00
23,50
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

6,00
7,50
9,00
10,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00

6,00
7,50
9,00
10,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

6,00
7,50
9,00
10,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

6 hlö tai
enemm
än
6,00
7,50
9,00
10,50
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrättäessä saadaan käyttää
maksuprosenttia joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit
huomioidaan kokonaisina tunteina (pyöristetään lähimpään tuntiin ja puolikkaat pyöristetään
ylöspäin). Laissa olevat euromäärät indeksisidonnaisia. Hinta ei voi ylittää
tuotantokustannuksia. Kuukausittainen tuntivaihtelu voi olla enintään kolme tuntia.
.
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3. PALVELUN KESKEYTYKSEN VAIKUTUS ASIAKASMAKSUUN 10 k §
Kunta tai kuntayhtymä saa periä 7 c ja 10 e §:ssä säädetyn maksun, vaikka
palvelu keskeytyisi tilapäisesti asiakkaasta johtuvasta syystä. Jos palvelu kuitenkin keskeytyy
yli viideksi päiväksi, maksua ei peritä viittä päivää ylittävältä ajalta. Oulaisissa kotihoidon
maksu lakkautuu heti seuraavasta päivästä, kun kotihoidon palveluita ei enää ole.
Jos palvelu keskeytyy kunnasta tai kuntayhtymästä 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.

4. SOTAINVALIDIT
Valtion korvaamiin avopalveluihin oikeutettuja ovat vähintään 10 prosentin sotainvalidit.
Sotilasvammalain mukaan kunnalliset avopalvelut voidaan korvata myös asevelvollisena ja
rauhanturvaajana ennen vuotta 1991 vahingoittuneelle tai sairastuneelle. Heidän osaltaan raja
on 20%.
Kunnalle tai kuntayhtymälle korvataan sotilasvammalain 6 §:n mukaisesti kustannukset
seuraavista avopalveluista:
1. sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisista kotipalveluista, 7
kohdan mukaisista asumispalveluista ja 9 kohdan mukaisista liikkumista tukevista
palveluista.
2. omaishoidontuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta
3. terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 §:n mukaisista sairaanhoitopalveluista aiheutuneet
kustannukset. Sairaanhoidon kustannukset korvataan kuitenkin vain siltä osin kuin
kysymyksessä on koti-, päivä- tai yösairaanhoito taikka lääkinnällinen kuntoutus.
Vähintään 10 prosentin sotainvalidille korvataan kunnan järjestämä laitos-hoito.
Sotilasvammalain mukaan laitoshoito voidaan korvata myös asevelvollisena tai
rauhanturvaajana ennen vuotta 1991 vahingoittuneelle tai sairastuneelle. Heidän osaltaan raja
on edelleen 20%.

5. TUKIPALVELUT
Ateriapalvelut
1.1.2021 uudet hinnat
 Kotiin kuljetettu ateria 8,20 €/ ateria
ei nousua
Ateria sisältää lämpimän ruuan lisäkkeineen.
 Ylimääräisenä annoksena puuro tai velli on 1,50 €/annos
Turvapuhelinpalvelut

1.1.2021 uudet hinnat

 Turvapuhelin Careline 4G SIM-kortilla, sis. rannekkeen tai riipuksen 20,00 euroa/kk
 GPS-pohjainen turvahälytin / henkilöturvahälytin 44,00 euroa/kk
 Lisäranneke 7,50/kk/asiakas
 Ovihälytin 9,90/kk/asiakas
Muut mahdolliset lisätarvikkeet erillisen liitteen mukaan, asiakkaalta peritään Tunstallin
vuokrahintoihin 5,00 euroa lisää/laite/kk.
Turvapuhelinhälytyksen kotikäynti 1.1.2021
Turvapuhelinhälytyksistä peritään asiakkaalta 15,00 toteutunut hälytyskäynti
asiakkaan kotona (15,00 vuodelta 2020).
Säännöllisen kotihoidon asiakkailta peritään myös maksu, jos joudutaan tekemään
ylimääräinen käynti hälytyksen vuoksi.
Konttilan Tuvan turvahälytyksistä ei peritä maksua.
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Siivouspalveluseteli
Säännöllisessä kotihoidossa oleva asiakas saa halutessaan siivouspalvelusetelin, jonka arvo
on 20,00/seteli. Siivouspalveluseteleitä asiakas saa ajalle 1.1.2021 -31.12.2021 12 kpl:tta.
Pelkästään siivousapua tarvitseville siivousta ei järjestetä.
Kotisairaala
Kotisairaalahoito on määräaikaista, tehostettua kotisairaanhoitoa. Kotisairaalahoidon
yhteydessä annettavat lääkkeet ja hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet sisältyvät
hoitoon.
Kotisairaalahoidon maksu on 12,00 euroa/käynti, max 24,00 euroa/vrk.
Säännöllisen kotihoidon asiakas kotisairaalassa, maksaa säännöllisen kotihoidon maksun.
Maksua ei peritä tehostetun palveluasumisen asiakkaalta, lyhytaikaisessa hoidossa olevalta,
palvelusetelillä tai ostopalveluna järjestetyn pitkäaikaisen hoivan asiakkaalta, ei alle 18
vuotaialta, kotisairaala kerryttää maksukattoa 1.1.2022 alkaen
Kotikuntoutuskäynti kotihoidossa;
Kuntohoitajan ja fysioterapeutin tekemä kotikuntoutuskäynti säännöllisessä kotihoidossa
sisältyy asiakkaan kuukausimaksuun 5x/vuosi ja lisäksi kaksi arviointikäyntiä. Tähän ei sisälly
hieronta, vaan asiakkaan liikkuvuuden ja lihasvoimien ylläpitämistä ja tasapainoharjoituksia
yms.
Lisäksi voidaan tehdä 3 maksullista kotikäyntiä, 12,00/käynti.
Mikäli asiakas tarvitsee intensiivisemmän kuntoutusjakson, fysioterapeutin tai kuntohoitajan
käyntejä on mahdollista lisätä 8 käynnin jälkeen.


tilapäisessä kotihoidossa olevalta menee käyntimaksu 12,00/käynti (8x vuosi ja lisäksi
kaksi arviokäyntiä)
 kuntohoitajan ja fysioterapeutin tekemät apuvälineiden kartoitukset ovat asiakkaalle
maksuttomia.
Kotihoidon kuntouttava arviointijakso on tarkoitettu säännöllisten palveluiden piiriin tuleville
uusille asiakkaille. Jakso kestää 6-8 viikkoa. Arviointijakson maksu uusille asiakkaille on
20,00/viikko, joka sisältää kaikki kotihoidon ammattilaisten käynnit (kotihoito, fysioterapeutti,
kuntohoitaja, geronomi). Jakson jälkeen arvioidaan palvelujen tarve.
Kuntouttavaa arviointijaksoa voidaan soveltaa olemassa oleville säännöllisen kotihoidon
asiakkaille, kun asiakkaan toimintakyky tai kotihoidon tarve muuttuu äkillisesti tai ratkaisevasti,
esimerkiksi akuutin sairastumisen tai tapaturman vuoksi. Tällöin arviointijakson maksu on
voimassa olevan säännöllisen kotihoidon maksu, johon sisältyy kotihoidon ammattilaisen
käynnit.
Jakson pituus on 6-8 viikkoa, jonka jälkeen arvioidaan palvelujen tarve.
Ovihälytyksen tarkistuskäynti
1.1.2021
8 euroa, ei nousua
(säännöllisen kotihoidon asiakkailta peritään myös maksu, jos joudutaan tekemään
ylimääräinen käynti hälytyksen vuoksi)

III

PITKÄAIKAISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN, PITKÄAIKAISEN PERHEHOIDON
JA PITKÄAIKAISEN LAITOSHOIDON MAKSU 7 c §
Kunta tai kuntayhtymä saa periä pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen
perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalta kuukausimaksun. Maksu saa olla
enintään 85% asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty 10 c ja 10 d:ssä säädetyt
vähennykset.
Jos suurempituloinen puoliso on em. palvelujen piirissä maksu määräytyy puolisojen
yhteenlaskettujen nettokuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa enintään olla 42,5 %
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puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty edellä tarkoitetut vähennykset.
Jos kuitenkin molemmat puolisot ovat samassa em. palvelussa, maksu 85 % asiakkaan
kuukausitulosta.
Kuukausimaksu; 85 % nettotuloista, vähennettynä vuokra (vähennettynä asumistuella), sähkö,
vesi ja lääkekustannukset enintään SVL:n vuosiomavastuun mukaisena.
Ostopalveluissa käytetään palveluntuottaja hintoja.
Käyttövara pitkäaikaisessa perhehoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa vähintään 164
euroa / kk ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 110 euroa / kk.
1. KAUPUNGIN OMAT PALVELUPAIKAT
Vuokrat Rantakartano
2

2

Onnela (yksiöt 37,5 - 39,5 m ja kaksio 57,5 m ), pienin
2
huone 20 m
Mäntylä, Rantala, Toivola ja Pajula, vuokra
Rantala, pienet h
Mäntylän 3 hengen huone, vuokra / neliöt jaetaan kolmen
asukkaan kesken, 696,81 € jaetaan 3:lle asukkaalle = 232,27
€ /kk ja henkilö
Lepola, tehostettu palveluasuminen
B 10, 12 ja 13
B 6, 7, 8, 9, 11
Lepola, lomapaikkaosasto, josta peritään lyhytaikaisen
hoitopäivän hinta 34,00 €/vrk tai omaishoitajan lakisääteisen
vapaan aikana annettavasta lyhytaikaisesta hoidosta peritään
11,40 €/vrk.
Sähkö: Rantakartano
Konttilan Tupa
vuokra yksiö
vuokra kaksio
Konttilan Tuvan sängyn ja patjan vuokra
Ruoka vanhusten kaikissa palveluasunnoissa, myös
Konttilan Tupa
Ruoka
aamiainen 1,60 + lounas 5,20 + kahvi 1,60 + päivällinen 4,50
+ iltapala 1,60
keittiö perii sisäisen hinnan tehtäväalueelta
suoriteperusteisesti

2020
2
10,24 €/ m

2021
2
10,30 €/ m

346,34 €/kk
220,62 €/kk

348,42€/kk
221,94 €/kk

193,85 €/kk
267,42 €/kk

195,01 €/kk
269,02 €/kk

18,22
€/kk/asukas

18,33
€/kk/asukas

480 €/kk
748,80 €/kk
29,80 € / kk

480 €/kk
748,80/kk
29,80 € / kk

yhteensä
14,50 €

yhteensä
14,50 €

2. KAUPUNGIN OSTOPALVELUPAIKAT (palveluasuminen, shl )
Kunta tai kuntayhtymä saa periä pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen
perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalta kuukausimaksun. Maksu saa olla
enintään 85 % asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty 10 c ja 10 d:ssä säädetyt
vähennykset. Palvelujen tuottaja perii asiakkaalta vuokran.

3. LYHYTAIKAINEN JA TILAPÄINEN PALVELUASUMINEN
Rantakartanossa, Esperissä ja Taukokankaalla 1.1.2016

34,00 € / vrk ei nousua

Maksukatto ei kerry palveluasunnoissa. Maksuun ei kuulu lääkkeet.
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana annettavasta lyhytaikaisesta hoidosta peritään
11,40/vrk olipa hoidettava laitoshoidossa tai palveluasunnossa. Omaishoidontuesta ei peritä
asiakasmaksua.
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4. PÄIVÄKESKUSPALVELUT JA OSAVUOROKAUTINEN HOITO
Vanhusten päivähoito päiväkeskuksessa
1.1.2021 uudet hinnat
 hoiva kylvetyksellä 16,50 € sekä kuljetus 11,50 € = 28,00
ei nousua
 hoiva ilman kylpyä 15,50 € sekä kuljetus 11,50 € =27,00 €
ei nousua
 alle kolmen tunnin hoito 10,00 €/kerta
ei nousua
 omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana annettavasta lyhytaikaisesta hoidosta
peritään 11,40 €/vrk myös päiväkeskushoidosta, jos sitä
käytetään ns. lomapaikkana. Lisäksi kuljetusmaksu.
Yöhoito tai päivähoito
 Rantakartanon eri yksiköissä 22,50 € / vrk

ei nousua

Päiväkeskuksen muut palvelut
 pyykki ja kuivaus 6,00 € / koneellinen
 pelkkä kylvetys omalla kyydillä 8 €

ei nousua
ei nousua

Kuntohoitajan tai fysioterapeutin 12,00 €/käynti

ei nousua

5. TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI
Palveluntuottajan hintakatto / maksimihinta eli palvelusetelin vrk hinta vuonna 2020 oli 105
euroa / vrk ja 1.2.2021 alkaen palveluntuottajan hintakatto / maksimihinta 107 euroa / vrk
toistaiseksi.

IV

KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN MAKSUT 2021
ASUMISPALVELUT
Kehitysvammahuollossa asiakasmaksuja ovat vuokra, vesi, sähkö, perusmaksu ja
ateriakorvaukset. Vuokria korotetaan 0,6 % 1.4.2021 alkaen. Kaupungin omien yksiköiden
vuokriin sisältyy lämpö-, ja vesimaksu. Sähkömaksuun tulee myös 0,6 % korotus 1.4.2021
alkaen.
Perusmaksu ja ateriakorvaukset
Perusmaksu on 85 €/kk se kattaa turvapalvelun, siivoukseen ja pyykkihuoltoon liittyvät
maksut, kuten pesuaineet ja tarvikkeet, käsipyyhkeet, pesulaput, WC- ja talouspaperit,
roskapussit, saunan ja muiden yhteisten tilojen sekä asuinhuoneen siivoukseen käytettävät
aineet ja tarvikkeet. Perusmaksu peritään läsnäolopäiviltä sekä tulo ja lähtöpäiviltä.
Ateriakorvaus 14.50 €/vrk, peritään käytön mukaan. Hintaan ei korotusta 1.1.2021
aamiainen
1,60 €
lounas
5,20 €
päiväkahvi
1,60 €
päivällinen
4,50 €
iltapala
1,60 €
Palvelukoti Koivula
Palvelukodissa on 44 m2 tilaa keskimäärin asukasta kohti. Kahdessa itsenäisessä
asunnossa tilaa on 50 m2 /henkilö
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Palvelukoti Koivula
2
vuokra 44 m
2
vuokra 50 m
sähkö
Tilapäinen asumispalvelu Koivulassa
 lyhytaikainen hoito
 päivähoito
 alle kolmen tunnin hoito
Ateriakorvaus, peritään käytön mukaan
 aamiainen
 lounas
 päiväkahvi
 päiväkahvi
 iltapala
Rohtokujan asuntola
Rohtokuja 8 A-D
sähkö
Rohtokujan tukiasunnoissa asuvat maksavat Oulaisten
Amiraalille suoraan vuokran, veden ja sähkön
Tilapäinen asumispalvelu asuntolassa
 lyhytaikainen hoito
 päivähoito
 alle kolmen tunnin hoito

2020
480,65 €/kk
546,19 €/kk
18,22 €/kk/as

1.4.2021
483,53 €/kk
549,47 €/kk
18,33 €/kk/as

14,50 €/vrk
1,60 €
5,20 €
1,60 €
4,50 €
1,60 €

34,00 €/vrk
22,50 €/pv
12,00 €/kerta
14,50 €/vrk
1,60 €
5,20 €
1,60 €
4,50 €
1,60 €

346,34 €/kk/as
18,22 €/kk/as

348,42 €/kk/as
18,33 €/kk/as

28,00 €/vrk
22,50 €/pv
12,00 €/kerta

Muu tilapäinen hoito
Kun asiakkaalla on omaishoidonsopimus, hänen hoitajallaan on oikeus 3 vrk vapaaseen/kk,
36 vrk/vuosi vapaapäiviltä peritään 11,40 €/vrk (ks Omaishoidon tuen perusteet).
Muissa tilanteissa tilapäisen hoidon tarve määritellään asiakaskohtaisesti.
Ylläpitomaksuna vähintään 11,40/vrk, joka on sama kuin omaishoidossa. Alle 16 -vuotiailta
peritään tilapäishoidosta 11,40 €/vrk.

PERHEHOITO
Perhehoidossa asiakasmaksut määrätään samalla tavoin kuin pitkäaikaisen laitoshoidon
maksut (sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c §,
asiakasmaksuasetus 19 §). Perhehoidossa voidaan maksaa kustannusten korvausta Kelan
kilometrikorvauksen suuruisena mikäli siitä on sovittu asiakassuunnitelmassa.
Ylläpitomaksuna peritään 17 €/vrk

KEHITYSVAMMAISTEN LEIRIT JA KERHOT
Leirimaksu on yli 18 -vuotiailta 30,00 €/pv ja päiväkävijät 12 €/pv (sis. ateriat ).

TOIMINTAKESKUS SILMUN YLLÄPITOMAKSU
Ylläpitomaksu on 6,50 €, joka sisältää ruuan ja kahvin / välipalan. Osittainen ylläpitomaksu
voidaan periä 16 vuotta täyttäneiltä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
1992/734, 4 §)
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V

LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MAKSUT

Lastensuojelulaissa tarkoitetusta avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona taikka jälkihuoltona
lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista peritään
vanhemmilta maksu.
Maksu määräytyy lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 §:n perusteella (laki sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 §). Kun vanhemman maksama elatusmaksu on
vahvistettu tuomioistuimen päätöksellä tai elatussopimuksella, elatusvelvolliselta peritään
vahvistettu elatusapu (asiakasmaksulaki 7 § 2 mom).
Lapsen tai nuoren tulojen perintä
Perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuneiden kustannusten
korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi katsottava maksu myös lapsen tai nuoren tuloista,
korvauksista tai saamisista. Tällaisia ovat eläkkeet, elinkorot, elatusavut, avustukset tai muut
jatkuvat tulot tai korvaukset ja saamiset.
Lapsen tai nuoren tuloista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 §:n 2
ja 3 momentin perusteella perittävä maksu lastensuojelulain mukaisena avohuollon
tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai
asumispalveluista voi olla enintään 1 835,20 euroa kuukaudessa. Perittävä maksu ei saa
kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Lapsen tilapäishoidon maksu
Kyseessä on omaishoitajan vapaapäivän ajaksi tarjottu hoito, josta peritään tuloista
riippumaton vuorokausikohtainen maksu asiakasmaksulain 6 b:n perusteella. Vuonna 2021
maksu on 11,40 e/vrk.
Lapsiperheiden kotipalvelu
Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä ja lyhytkestoista apua perheille. Palvelulla tuetaan ja
autetaan tavanomaiseen arkielämään kuuluvien toimintojen sujumisessa.
Kotipalvelua annetaan
1) alentuneen toimintakyvyn, rasittuneisuuden,
2) sairauden, synnytyksen,
3) tai vastaavan syyn perusteella.
Kotipalvelu on asiakkaalle maksullista. Maksut määräytyvät asiakkaan tuloista riippumatta
lapsiperheiden kotipalvelun työntekijän työajan mukaisesti. Perusmaksu on 1.1.2021 alkaen
4,50 € /tunti.
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VI

ASUMISPALVELUJEN MAKSUT
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen
laitoshoidon maksut
Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen, pitkäaikainen perhehoito, pitkäaikainen laitoshoito
on kyseessä silloin, jos tehostetun palveluasumisen, perhehoidon, laitoshoidon/-palvelun
arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt
vähintään kolme kuukautta.
Tehostettu palveluasuminen- yövalvotut asumisyksiköt
Kunta tai kuntayhtymä saa periä pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen
perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalta kuukausimaksun. Maksu saa olla
enintään 85% asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty 10 c ja 10 d:ssä säädetyt
vähennykset.
Jos suurempituloinen puoliso on em. palvelujen piirissä maksu määräytyy puolisojen
yhteenlaskettujen nettokuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa enintään olla 42,5 %
puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty edellä tarkoitetut vähennykset.
Jos kuitenkin molemmat puolisot ovat samassa em. palvelussa, maksu 85 % asiakkaan
kuukausitulosta.
Kuukausimaksu; 85 % nettotuloista, vähennettynä vuokra (vähennettynä asumistuella), sähkö,
vesi ja lääkekustannukset enintään SVL:n vuosiomavastuun mukaisena.
Ostopalveluissa käytetään palveluntuottaja hintoja.
Käyttövara pitkäaikaisessa perhehoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa vähintään 164
euroa / kk ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 110 euroa / kk.
Käyttövaralla asukas kustantaa henkilökohtaiset menonsa, kuten lääkkeiden
omavastuuosuuden, sairauskulut, silmälasit, harrastemenot, vaate-, ym. henkilökohtaisten
tavaroiden hankinnan.
Mikäli palveluasuminen keskeytyy viittä vuorokautta pitemmäksi ajaksi, ei palvelumaksua
peritä viisi vuorokautta ylittävältä poissaololta. Mikäli asukas on sairaalahoidossa,
vähennetään palvelumaksu lähtöpäivästä lukien. Maksua ei peritä lainkaan, jos keskeytys
jatkuu yli kuukauden.
Palveluasuminen – ei yövalvotut yksiköt
Pitkäaikaisen asumispalvelun maksu peritään silloin, jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta
lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta.
Asiakkaalta peritään pitkäaikaisesta asumispalvelusta kuukausimaksu kotihoidon maksun
mukaisesti. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia. Asiakas maksaa vuokran erikseen
vuokrasopimuksen perusteella vuokranantajalle ja voi lisäksi ostaa tukipalveluja kuten
ateriapalveluja.
Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä käytetään
maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit
huomioidaan kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään
kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin.
Tuetusta asumisesta voidaan periä maksu samoin perustein, mikäli palveluun kuuluu
jatkuvasti ja säännöllisesti annettavaa kotipalvelua taikka muuta hoivaa ja huolenpitoa.
Tuettuun asumiseen sisältyvästä tuesta ja ohjauksesta ei peritä maksua.
Lyhytaikainen palveluasuminen
Asiakkaan tulojen mukainen maksu määräytyen samoin perustein kuin muukin
asumispalvelujen maksu.
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Tuki-/päiväkävijät ja kotikuntoutus
Tuki-/päiväkäyntimaksu 19 e/pv
Kotikuntoutus, asiakasmaksu peritään tilapäisen kotihoidon käyntimaksun suuruisena.

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN PALVELUASUMINEN
Vaikeavammaisten palveluasumisesta peritään asiakasmaksuna tehostetun palveluasumisen
perusmaksu. Mikäli perusmaksuun oikeuttavista menoista vammainen huolehtii itse,
asiakasmaksua ei peritä.

VII

KULJETUSPALVELU
VPL/Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu – Asiakkaalta peritään oma-vastuuosuutena
paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen kilometrimäärään perusturva maksu.
SHL:n mukainen kuljetuspalvelu – Asiakkaalta peritään omavastuuosuutena paikkakunnalla
käytettävissä olevan julkisen liikenteen kilometrimäärään perustuva maksu.
Taksikortin uusiminen 20 e/kortti (asiakkaasta johtuva syy)
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VIII

TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.7.2021
1. Terveyskeskusmaksu








on käyntimaksu lääkäripalveluista 18-vuotta täyttäneiltä henkilöiltä,
peritään 20,60 € kolmelta ensimmäiseltä käynniltä terveyskeskuksessa
kalenterivuoden aikana (myös 18 vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta)
Oulaisten tk:n valinneilta peritään 20,60 € kolmelta ensimmäiseltä käynniltä
ulkopaikkakuntalaisilta peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä 20,60 €
veteraaneilta ei peritä avosairaanhoidon maksuja (poli-erikoissairaanhoidon-,
kuntoutusmaksuja)
koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelusta ei peritä tk-maksua
muualla opiskelevilta peritään maksu.

2. Hoitajan vastaanottokäyntimaksu
Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön vastaanotot ovat maksuttomia 1.7.2021 alkaen,
kun hoitovastuu on hoitajalla. Mikäli vastaanottotapahtuma muuttuu selkeästi lääkärin
vastuulle, palvelusta voi periä 18 vuotta täyttäneeltä terveyskeskuksen avosairaanhoidon
lääkäripalvelun maksun.
Hoitajan vastaanottokäynnin maksua ei peritä mm. seuraavista: rokotusohjelman mukaiset
rokotukset, tartuntalain mukainen hoito, terveysneuvonta, terveystarkastukset (työttömät),
ehkäisyyn liittyvät käynnit, depressiohoitajan vastaanotto ja päihteiden korvaushoito, siedätysja sytostaattihoito sekä eräät muut syövän hoitoon liittyvät käynnit.
Lisäksi maksua ei peritä, jos potilas käy saman vastaanottokäynnin aikana sekä hoitajalla että
lääkärillä.
3. Yhteispäivystys Oulaskankaan sairaalan poliklinikalla




peritään 18-vuotta täyttäneiltä henkilöiltä,
peritään 41,20 € jokaiselta päivystyskäynniltä kello 20.00-08.00 välisenä
aikana sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja juhlapyhinä,
terveyskeskusmaksu 20,60 € arkipäivisin kello 16.00-20.00 välisenä aikana.

4. Lääkärintodistuksiin liittyvät maksut
MAKSUTTOMAT TODISTUKSET
 Hakemukset, lausunnot, lähetteet toiseen sairaanhoitolaitokseen tai vanhainkotiin
pääsemistä varten
 Joukkorokotustodistus
 Kuolintodistus
 Lähete lääkinnälliseen kuntoutukseen
 Lääkärintodistus A
 Lääkärinlausunto B (sairaslomaa, sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan
hakemista, kuntoutusta, erityiskorvattavia lääkkeitä ja kliinisiä ravintovalmisteita
varten)
 Lääkärintodistus lapsen äkillisestä sairaudesta virkavapauden tai työloman
myöntämistä varten
 Lääkärinlausunto invalidien kantakorttia varten
 Lääkärinlausunto raskauden keskeytystä varten (AB1, AB2)
 Lääkärinlausunto sterilointia varten (St1, St2)
 Lausunto rintamaveteraanien kuntoutushakemusta varten
 Terveyskeskuksen/sairaanhoitolaitoksen todistus matkakustannusten korvausta
varten (Sv 67)
 Veteraanien kaikki todistukset
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Nuorison terveystodistus


Nuorison terveystodistus kirjoitetaan kouluterveydenhuollossa 15 vuotta täyttäneille ja
sitä vanhemmille koululaisille. Todistus on voimassa viisi vuotta tarkistuspäivästä
lähtien, ellei lääkäri ole määritellyt lyhyempää aikaa.
Todistus kirjoitetaan pääsääntöisesti ammatillista koulutusta, ajo- ja mopokortin
suorittamista sekä kutsuntoja ja työelämää varten. Todistus on maksuton.

AJOKORTTITODISTUKSET 61,00 EUROA




Ajokorttilupahakemukseen liitettävä lääkärintodistus
Iän perusteella tarvittavat lääkärintodistukset
Terveydentilan valvontaa varten tarvittavat lääkärintodistukset

MUUT MAKSULLISET TODISTUKSET 50,80 EUROA











Hammaslääkärin vakuutusyhtiölle antama todistus hammas- ja leukatapaturmasta
Kansainvälinen rokotustodistus
B-lausunto (laaja, yksityiskohtainen selvitys sairaudesta)
C-lausunto (tarvitaan yleensä esim. eläkettä saavan hoitotuki- tai muita
vammaistukihakemuksia varten)
E-todistus
Lääkärinlausunto terveydentilasta, T-todistus
Lääkärintodistus /-lausunto viranomaisille (esim. autoveronpalautus, todistus
oikeudenkäyntiä, verotusta, aseenkantolupaa varten, sekä lausunnot terveydentilasta
työvoimatoimistolle, maistraatille, puolustusvoimille, vakuutusyhtiölle tms.
Muut hoitoon liittymättömät vapaamuotoiset todistukset (esim.
erityisruokavalio, keuhkokuvaus; oppilaitosta, matkatoimistoa asunnon muutostyöt,
koulukyyditystä varten, myös muita erilaisia tarkoituksia varten esim.
todistuksenomaiset kopiot)
Vapaa-ajan harrastuksia varten annettavat lääkärintodistukset ja lausunnot (esim.
sukellus- ja lentolupakirjat yms.)
todistusmaksun lisäksi peritään terveyskeskusmaksu 20,60 €,
maksun perimiselle ei ole ikärajaa

5. Ajo-oikeuteen liittyvä, poliisiviranomaisen vaatima päihdeseuranta /arviointi


sis. mm. audit-lomakkeen täyttäminen, kliininen tutkimus, tarvittavat
laboratoriotutkimukset, huume- ja lääkeseulat sekä tarvittavat selvitykset
potilasasiakirjoista
* päihdeseuranta 3 kk
160 €
* päihdeseuranta 6 kk
240 €

6. Sakkomaksu käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä terveyskeskus-lääkäri/hammaslääkärin käyntiajasta



peritään 18-vuotta täyttäneiltä henkilöiltä 50,80 €,
maksua ei saa periä, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiselle on hyväksyttävä syy.

7. Ostopalveluina järjestettävä erikoissairaanhoitopalvelu




poliklinikkamaksu on 41,20 € (gastros- ja colonoskopiat, CT- ja magneettitutkimukset
ja geriatrin vast.ottokäynti, silmälääkäri, gynekologi, lasten psykiatri, Holter –
tutkimukset yms.)
terveyskeskusmaksua ei peritä näistä, koska erik.sairaanhoidon maksu peritään,
maksuton alle 18 –vuotiaalle 1.7.2021 alkaen
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8. Lyhytaikainen laitoshoito




hoitopäivä 48,90 €,
vuotuisen maksukaton 683 € ylittymisen jälkeen peritään 22,50 € hoitopäivältä,
maksua ei peritä alle 18-vuotiailta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa
kertynyt yli seitsemän.

9. Pitkäaikainen laitoshoito




hoitomaksu on 85 % asiakkaan nettotuloista,
avo-/aviopuolisoilla 42,5 % yhteenlasketuista nettotuloista,
käyttövara on 110 € maksuasetuksen mukaan.

10. Päivä- ja yöhoidon maksu 22,50 €
11. Kuntoutushoito vammaiselle henkilölle laitoshoitona hoitopäivä 16,90 €
12. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana annettu palvelu 11,40 €/vrk
13. Perusterveydenhuoltona annetut terapiat
(alle 18 vuotiaille maksuton)
11,40 €/hoitokerta
fysioterapia
toimintaterapia
puheterapia
20,00 €/hoitokerta
ravitsemusterapia
jalkojenhoito/jalkaterapia
Fysioterapian ohjattu ryhmäkuntoutus
5 €/kerta (ei kerrytä maksukattoa)

14. Sarjassa annettava hoito terveyskeskuksessa



maksu peritään enintään 45 hoitokerralta/vuosi, jonka jälkeen maksuton alle 18vuotiaille maksuton
mielenterveystyössä annettu sarjahoito kuten psykoterapia maksutonta
(Asiakasmaksulaki 5 §)

15. Apuvälinepalvelut ja apuvälineet
ja niiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto ovat maksuttomia
16. Sotainvalidit
Valtion korvaamiin avopalveluihin oikeutettuja ovat vähintään 10 prosentin sotainvalidit.
Sotilasvammalain mukaan kunnalliset avopalvelut voidaan korvata myös asevelvollisena
ja rauhanturvaajana ennen vuotta 1991 vahingoittuneelle tai sairastuneelle. Heidän
osaltaan raja on 20%.
Kunnalle tai kuntayhtymälle korvataan sotilasvammalain 6 §:n mukaisesti kustannukset
seuraavista avopalveluista:
1. sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisista kotipalveluista, 7
kohdan mukaisista asumispalveluista ja 9 kohdan mukaisista liikkumista tukevista
palveluista.
2. omaishoidontuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta
3. terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 §:n mukaisista sairaanhoitopalveluista aiheutuneet
kustannukset. Sairaanhoidon kustannukset korvataan kuitenkin vain siltä osin kuin
kysymyksessä on koti- päivä- tai yösairaanhoito taikka lääkinnällinen kuntoutus.
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Vähintään 10 prosentin sotainvalidille korvataan kunnan järjestämä laitos-hoito.
Sotilasvammalain mukaan laitoshoito voidaan korvata myös asevelvollisena tai
rauhanturvaajana ennen vuotta 1991 vahingoittuneelle tai sairastuneelle. Heidän osaltaan raja
on edelleen 20 %.
17. Maksukatto 683 €/kalenterivuosi
 terveyskeskusmaksu, päivystysmaksu,
 yhteispäivystys,
 erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu,
 lyhytaikainen laitoshoito,
 päivä- ja yöhoidon maksut,
 kuntoutushoito, fysioterapia
 suun terveydenhuollon maksut tutkimuksesta ja hoidosta, hammasteknisiä kuluja
lukuun ottamatta 1.7.2021 alkaen.
18. Hammashoito 18-vuotta täyttäneiltä
Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
 perusmaksu suuhygienistillä käynniltä
10,20 €,
 perusmaksu hammaslääkärillä käynniltä
13,10 €,
 erikoishammaslääkärin antaman hoidon perusmaksu 19,20 € käynniltä
Kuvantamistutkimukset
 hammaskuva
 panoraamaröntgen

8,40 €
18,90 €

Ehkäisevä hoito:
SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet 8,40 €
Maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesta ja sairauksien hoidosta
toimenpiteeltä vaativuusluokan mukaan
 0-2
8,40 €
 3-4 18,90 €
 5-7 37,50 €
 8-10 54,90 €
 11- 77,00 €
Proteettiset toimenpiteet
 proteesin pohjaus
 proteesin korjaus
 akryyliosa- ja koko proteesi
 kruunut ja sillat hampaalta
 rankaproteesi

54,90 €
37,50 €
183,50 €
183,50 €
222,70 €

Maksukattoa kerryttää 1.7.2021 alkaen suun terveydenhuollossa perittävät maksut
tutkimuksesta ja hoidosta (asiakasmaksuasetus 9 §) hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta.
Esimerkiksi hammasproteettisen hoidon kliinisen työn osuudesta perittävät maksut kerryttävät
maksukattoa, mutta varsinaiset hammastekniset kulut (hammasteknisen laboratorion kulut)
eivät kerrytä maksukattoa.
Lisäksi hammashoitolassa noudatetaan Kuntaliiton vuosittain julkaisemaa ns.
vastaavuusluetteloa Suun terveydenhuollon toimenpiteiden vaativuusluokista ja
asiakasmaksuista. (19.11.2018 Kuntaliitto)
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