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KAUPKIRJ: 1160 /2013
122 § Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen
Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu,
ellei lailla ole toisin säädetty. Maksu ei saa ylittää palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 14.4.2014 §:ssä 164 vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeet. Ohjeen mukaan: ” Asiakasmaksut on nostettava riittävälle tasolle ja niitä on suunnittelukaudella korotettava vähintään kolmella prosentilla vuosittain kuitenkin niin, että lakisääteisiä
enimmäismaksuja ei ylitetä.”
Valtioneuvosto antoi 23. lokakuuta 2014 asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta. Uudet maksut tulevat
voimaan 1. tammikuuta 2015. Asetuksella korotetaan eräiden tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9,4 prosenttia. Osa asiakasmaksuista kerryttää asiakkaalle terveydenhuollon kalenterivuosittain
laskettavaa maksukattoa. Maksukaton ylittymisen jälkeen palvelut ovat
maksuttomia. Terveydenhuollon maksukattoon kuulumattomia maksuja
ei koroteta.
Asetusmuutoksen taustalla on hallituksen päätös julkisen talouden
suunnitelmasta vuosille 2015 – 2018. Sen mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan 40 miljoonalla eurolla vuoden 2015
alussa. Asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan alentamista vastaavasti. Kunnat päättävät itse, perivätkö ne asiakasmaksuja enimmäismäärän.
Liitteet 1 ja 2
Liite 3

Terveydenhuollon lakisääteiset ja muut asiakasmaksut
Kotihoidon ja palveluasumisen asiakasmaksut

Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:
Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut liitteiden 1 – 3 mukaisesti. Liitteiden mukaiset maksut tulevat
voimaan 1.1.2015 alkaen.
Päätös Perusturvalautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan esityksen.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Rovaniemi, 28.11.2014
pöytäkirjanpitäjä Eeva Marttala

LIITE 1
TERVEYDENHUOLLON ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 23.10.2014

PALVELU

Nykyinen maksu/

Uusi maksu/tuloraja

tuloraja €

1.1.2015 alkaen €

AVOPALVELUJEN MAKSUT
TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT
Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut (7§)
1) Vuosimaksu, joka on voimassa

29,30

32,10

14,70

16,10

20,20

22,10

29,30

32,10

kalenterivuoden ja peritään
18 vuotta täyttäneiltä
TAI
2) Mikäli palvelun käyttäjä ei
suorita vuosimaksua, peritään
18 vuotta täyttäneiltä joka käyntikerralta käyntimaksu
Huom!
Rintamaveteraaneilta ei peritä ajanvarausvastaanotolla vastaanottomaksua
(perusturvaltk 31.1.2006 § 3)
Terveyskeskuksen päivystysmaksu (7§)
Peritään arkisin 20.00 - 22.00, lauantaisin,
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 8.00 - 22.00
18 vuotta täyttäneiltä
Yöpäivystyksen päivystysmaksu (8§)
Peritään kaikkina viikonpäivinä
18 vuotta täyttäneiltä
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (25§)
Lääkärin tai kalliin kuvantamistutkimuksen
ilman hyväksyttävää syytä
käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä
varatusta ajasta voidaan periä maksu
15 vuotta täyttäneeltä

36,20

39,60

36,20

39,60

43,60

47,70

17,20

18,80

Maksu lääkärintodistuksesta (23§)
*Lääkärin todistukset ja lausunnot
-lääkärinlausunnot B, C ja E
-T-todistus
*Lääkärintodistus tai lausunto ajo-oikeuden
saamiseksi tai säilyttämiseksi
*Suppea lääkärintodistus (lyhyet todistukset, joihin ei
ole olemassa mitään virallista lomaketta)
*Maksua ei saa periä kansanterveystyössä
hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta
eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon
yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta
terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus)
Yksilökohtainen fysioterapia, puheterapia (7§ ja 11§) sekä toimintaterapia
*Hoitokertamaksu

8,00

8,80

*Sarjassa annettava hoito (lääk. kuntoutus)

8,00

8,80

Maksun periminen korkeintaan 45 hoitokerralta
kalenterivuodessa

SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA HOITO
Käynnin perusmaksu
Suuhygienisti

8,00

8,00

Hammaslääkäri

10,30

10,30

Erikoishammaslääkäri

14,90

14,90

6,60

6,60

14,70

14,70

6,60

6,60

Edellä määritellyn perusmaksun lisäksi
peritään tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä
seuraavat maksut:
1) Kuvantamistutkimukset
*Hammaskuva
*Leukojen ja koko hampaiston
panoraamaröntgenkuvaus
2) Ehkäisevä hoito
Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun
terveydenedistämisen toimenpiteet
käyntikerralta
3) Tutkimukset, hammastarkastukset ja
sairauksien hoito toimenpideluokituksen
vaativuusluokan mukaan lukuunottamatta
jäljempänä lueteltuja proteettisia
toimenpiteitä
Vaativuusluokka 0-2

6,60

6,60

Vaativuusluokka 3- 4

14,70

14,70

Vaativuusluokka 5-7

29,30

29,30

Vaativuusluokka 8-10

42,90

42,90

vaativuusluokka 11 tai sitä suurempi

60,20

60,20

a) Proteesin pohjaus

42,90

42,90

b) Proteesin korjaus

29,30

29,30

c) Akryyliosa- ja kokoproteesi

143,20

143,20

d) Kruunut ja sillat hampaalta

143,20

143,20

e) Rankaproteesi

173,90

173,90

4) Proteettiset toimenpiteet

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (25§)
Suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon
ilman hyväksyttävää syytä
käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä
varatusta ajasta voidaan periä maksu
15 vuotta täyttäneeltä

36,20

39,60

Maksu hammaslääkärintodistuksesta (23§)
*Hammaslääkärin todistus ja lausunto
*Maksua ei saa periä kansanterveystyössä
hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta
eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon
yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta
terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus)
Lisäksi:
Oikomislaitteista ja hammasproteettisista
toimenpiteistä voidaan periä hammastekniset kulut
todellisten kustannusten mukaisina, mikäli
potilas ei ole suorittanut maksua suoraan
valmistajalle.
Erikoismateriaaleista voidaan periä todellisia
kustannuksia vastaava maksu.
Käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen
huolimattomuuden vuoksi aiheutuneesta oikomislaitteen häviämisestä tai vahingoittumisesta voidaan
potilaalta periä uuden oikomislaitteen hankkimisesta
tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet
hammastekniset kulut enintään todellisten
kustannusten mukaisina.
Edellä määriteltyjä maksuja ei peritä alle
18-vuotiailta.
Henkilöiltä, joilla on rintamasotilastunnus,
rintamapalvelutunnus, 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 miinanraivaustehtäviin osallistumisesta,
ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta,
ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan
liittyvästä kliinisestä työstä.

36,20

39,60

LIITE 2
ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKAS- JA KOTISAIRAALAN MAKSUT
Ikäihmisten palvelut
Palvelut

2014

1.1.2015 alkaen

34,80/hoitopäivä

38,10 €/hoitopäivä

16,10 €/vrk

17,60 €/vrk

16,10 €/hoitopäivä

17,60 €/hoitopäivä

12,10 €/hoitopäivä

13,20 €/hoitopäivä

11,30 €/vrk

11,30 €/vrk

LAITOSHOITO
Lyhytaikainen laitoshoito (A 12 §)
Maksuja ei saa kuitenkaan periä terveyskeskuksessa
eikä sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle
18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on
kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
Päivä- ja yöhoidon maksu (A 13 §)
Ylläpitomaksu (26 a §)
Maksukaton (679 €/kalenterivuosi)
ylittymisen jälkeen
Kuntoutushoidon maksu (A 14 §)
Lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetussa asetuksessa tarkoitetulle vammaiselle henkilölle annettu kuntoutushoito
tai kehitysvammaisten erityishuoltona
annettu kuntoutushoito.
Pitkäaikainen laitoshoito (A 33 § ja L 7 c §)
Enintään 85 % laissa tarkoitetuista kuukausituloista. Henkilön henkilökohtaiseen
käyttöön tulee jäädä 105 €/kk. Jos henkilö
on välittömästi ennen laitoshoitoa elänyt
avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja laitoshoidossa oleva on parempituloinen, maksu saa olla enintään
42,5 % yhteenlasketuista nettotuloista.
Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen
käyttöön tulee jäädä 105 €/kk.
Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (L 6 b §)
Palvelut, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon tuesta annetun lain
(937/2005) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja
jotka korvaavat omaishoitajan antamaa
hoitoa ja huolenpitoa.

Kotisairaala maksut (asetus ei määrittele)
*kun kotisairaalahoito tapahtuu potilaan käyntinä
kotisairaalassa

19,90 €/hoitopäivä

20,50 €/hoitopäivä

*kun kotisairaalahoito tapahtuu kotikäyntinä

24,30 €/hoitopäivä

25,00 €/hoitopäivä

9,30 €/hoitopäivä

9,60 €/hoitopäivä

*mikäli asiakas on säännöllisen kotihoidon piirissä tai
asuu tehostetussa palveluasumisessa
Maksukaton kerrytys

eivät kerrytä

kerryttävät

Maksukaton kertymisen jälkeen sovelletaan
ylläpitomaksua 17,60 €/hoitopäivä
Maksuja ei saa kuitenkaan periä terveyskeskuksessa
eikä sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle
18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on
kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
KOTONA ANNETTAVAT PALVELUT

Tilapäinen kotisairaanhoito
Lääkärin tai hammaslääkärin suorittama kotikäynti
Muun henkilön suorittama kotikäynti

14,70 €/käynti

14,80 €/käynti

9,30 €/käynti

9,30 €/käynti

Sosiaalihuoltolain 29 b §:n 2 momentissa tarkoitetut jatkuvan ja säännöllisesti annetun
kotipalvelun ja -sairaanhoidon palvelusetelin arvon määräämisessä noudatettavat tulorajat

Kotitalouden koko
henkilöä
1 henki l ö
2 henki l öä
3 henki l öä
4 henki l öä
5 henki l öä
6 henki l öä
Korotus /l i sähenki l ö
Palvelusetelin arvo enintään
Palvelusetelin arvo vähintään

2014
563
1039
1628
2014
2438
2799
342

1.1.2015
alkaen
maksuprosentti
563
35
1039
22
1628
18
2014
15
2438
13
2799
11
342 -1 prosenttiyksikkö/seur hlö
25 €/tunti

27 €/tunti

7 €/tunti

7 €/tunti

LIITE 3
KOTIHOIDON JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT
Jatkuvan ja säännöllisen kotisairaanhoidon ja kotipalvelun kuukausimaksu
määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti:
Kotitalouden

Tuloraja

Asiakkaan saama palveluaika kuukaudessa/maksuprosentti

koko

€/kk

1-5 tuntia

1 henkilö

6-10 tuntia

11-20 tuntia

21-40 tuntia

41- tuntia

563

10 %

13 %

22 %

30 %

35 %

2 henkilöä

1 039

8%

10 %

15 %

19 %

22 %

3 henkilöä

1 628

6%

9%

13 %

16 %

18 %

4 henkilöä

2 014

5%

8%

11 %

13 %

15 %

5 henkilöä

2 438

4%

7%

10 %

12 %

13 %

6 henkilöä

2 799

3%

5%

9%

10 %

11 %

Asiakkaalla on hoito- ja palvelusuunnitelma ja asiakkaan palveluntarpeen
arvioidaan kestävän yli 3 kuukautta tai se on jatkunut 3 kuukautta.
Asiakasmaksun tuntihinta voi olla korkeintaan 40 €/tunti.

Tilapäinen kotihoito
Tilapäinen kotihoitokäynti, enintään 2 h
Tilapäinen kotihoitokäynti, yli 2 h
Tilapäinen kotisairaanhoitokäynti (asetus)

2015
9,60
15,25
9,60

2014
9,30 €/käynti
14,80 €/käynti
9,30 €/käynti

Kotiutustiimin asiakasmaksuihin sovelletaan tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotihoidon
asiakasmaksuja kuitenkin niin, että asiakkaalta peritään korkeintaan kaksi käyntiä
vuorokaudelta.
Vuorokaudelta perittävien käyntien enimmäisveloitus on 19,20 €/vrk
Mikäli asiakkaalla on entuudestaan säännölliset kotihoidon palvelut, käynnit sisältyvät
kuukausimaksuun.
Ateriapalvelut
Kotiinkuljetettuna ateriapaketti, kun
- bruttotulot alle 1175 €/kk
- bruttotulot yli 1175 €/kk
Pakasteateria
Päivällinen
Kahvi/tee/pulla

2015
6,45
8,05
3,60
5,05
2,35

2014
6,25
7,80
3,50
4,90
2,30

€
€
€
€
€

2015
2014
Päiväpalvelupäivä
17,60
17,10 €/päivä
(sis. ateriat aamupala, lounas, päiväkahvi, ryhmätoiminnat, kuntouttavan osuuden
ja tarvittaessa kylvetyksen)
ryhmäkuljetus alle 10 km
3,20
3,10 €
kuljetus yli 10 km
linja-autotaksa kuljetuspäätösten
mukaisesti

Muut tukipalvelut
Vaatehuolto
Kylvetysmaksu

2015
5,45
3,30

2014
5,30 €/kg
3,20 €/krt

(kodin ulkopuolella/päivätoiminnassa ei-säännöllisen kotihoidon asiakkaille

Asiointipalvelu

14,10

13,70 €/h

(vähimmäislaskutus 30 min)

Kuljetuspalvelut
Huoltopalvelut (mm. kylätalonmiespalvelut)
Siivouspalvelu
Traktorityö
Sotainvalidien lounasseteli

linja-automaksun mukaan
25,75
25,00 €/h/työntekijä
25,75
25,00 €/h/työntekijä
41,20
40,00 €/h
10,20

9,90 €/seteli

Sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen palvelumaksu (29.10.2013, 128 §) :
Tavallinen palveluasuminen; Palvelumaksu on kuukaudessa henkilön yhteenlasketuista
bruttotuloista vähennettävän kotona annettavan hoidon tulorajan (1.1.2015 alkaen 563 €)
ylittävästä osasta 35 %.
Tehostettu palveluasuminen; Palvelumaksu on kuukaudessa henkilön yhteenlasketuista
bruttotuloista vähennettävän kotona annettavan hoidon tulorajan (1.1.2015 alkaen 563 €)
ylittävästä osasta 45 %.
Mikäli palvelumaksu on 10 euroa kuukaudessa tai vähemmän, palvelumaksua ei peritä.

Palveluasumisen muut asiakasmaksut
Ateriapäiväpaketti
Jaksohoidon asiakasmaksu
Liinavaatevuokra
Asiointiapu
Yöhoito

2015
15,65
32,15
21,40
15,75
15,86

2014
15,20
31,20
20,80
15,30
15,40

€/päivä
€/vrk
€/kk
€/h
€/yö

