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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 
1.1.2022 ALKAEN 

 
1. YLEISIÄ PERIAATTEITA 

 

1.1. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain 
(1301/2014), sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/92), 

lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 
1201/2020 sekä niihin myöhemmin tehtyjen muutosten ja maksuja koskevien muiden 
säädösten nojalla perusturvalautakunta vahvistaa Lapuan kaupungissa perittävät sosiaali- 
ja terveydenhuollon asiakasmaksut. 

 

1.2. Asiakasmaksujen enimmäismäärä 
 

Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien 
kustannusten suuruinen. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 387/2008). 

 

1.3. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen 
 

Asiakkaan tai hänen edustajansa hakemuksesta asiakasmaksua alennetaan tai jätetään 
kokonaan perimättä, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä 
toimeentulon edellytyksiä taikka asiakkaan lakisääteisen elatusvelvollisuuden tai muun 
elatusvastuun toteuttamista silloin, kun maksu on määrätty sosiaalihuollon palvelusta taikka 
terveydenhuollon palvelusta asiakkaan maksukyvyn mukaan (11 §). 

 

Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen on ensisijaista toimeentulotuesta annetussa 
laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden. Kunnan tulee antaa asiakkaalle 
tieto maksujen huojentamista koskevasta sääntelystä. Tieto on annettava ennen 
ensimmäistä palvelutapahtumaa, sen yhteydessä tai viimeistään maksua perittäessä. 

 

1.4. Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen 
 

Päätös maksukyvyn mukaisesti määräytyvästä maksusta tehdään toistaiseksi voimassa 
olevaksi. Maksu kuitenkin tarkistetaan asiakkaan tai tämän edustajan hakemuksesta taikka 
Lapuan kaupungin aloitteesta silloin, jos: 

 

• maksun perusteena olevat tulot ovat muuttuneet (maksu tarkistetaan 
tiedoksisaantikuukaudesta lukien); 

• oikeus tuloista tehtäviin vähennyksiin on muuttunut; 

• perheen olosuhteet ovat muuttuneet; 

• maksu osoittautuu virheelliseksi; 

• asiakkaalle laadittua hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa/asiakassuunnitelmaa 
(palvelutuntimäärää) muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmaksun 
suuruuteen (maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta lukien); 

• Lapuan kaupungin maksuperusteita muutetaan siten, että sillä on vaikutusta 
asiakasmaksun suuruuteen; 

• maksua koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin 
virheellisiin tietoihin (maksu oikaistaan takautuvasti enintään yhden vuoden ajalta) 

 

Muuttuneesta kuukausimaksusta asiakkaalle tehdään uusi maksupäätös. 
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Asiakasmaksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta, mikäli maksun 
määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin 
virheellisiin tietoihin (asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 31 §). 

 
 

1.5. Palvelun pitkäaikaisuus 
 

Sosiaalihuoltolain 21 §:n 4 momentissa tarkoitetusta tehostetusta palveluasumisesta 
peritään kuukausimaksu, jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos 
palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta (pitkäaikainen tehostettu 
palveluasuminen). Alle kolme kuukautta kestävä palvelu on lyhytaikaista tehostettua 
palveluasumista. 

 

Perhehoitolain (263/2015) 3 §:ssä tarkoitetusta perhehoidosta peritään kuukausimaksu, jos 
palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti 
kestänyt vähintään kolme kuukautta (pitkäaikainen perhehoito). Alle kolme kuukautta 
kestävä palvelu on lyhytaikaista perhehoitoa. 

 
Terveydenhuoltolain 25 §:ssä tarkoitetusta kotisairaanhoidosta ja kotisairaalahoidosta sekä 
sosiaalihuoltolain 19 §:ssä tarkoitetusta kotipalvelusta ja 20 §:ssä tarkoitetusta kotihoidosta 
peritään kuukausimaksu, jos 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). Säännölliseen kotona annettavaan palveluun lasketaan 
kuuluvaksi kotisairaanhoidon (pl. lääkärin suorittamat käynnit), kotihoidon, 
yöpartiotoiminnan käynnit, sekä em. etähoitokäynnit (kuukausimaksu määräytyy 
yhteenlaskettujen palvelutuntien perusteella). 

 
Muusta sosiaalihuoltolain 21 §:ssä tarkoitetusta asumispalvelusta kuin tehostetusta 
palveluasumisesta peritään kuukausimaksu, jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien 
kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta 
(pitkäaikainen asumispalvelu). Alle kolme kuukautta kestävä palvelu on lyhytaikaista 
palveluasumista. 

 

1.6. Päätös maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta 
 

Lapuan kaupungin on annettava asiakkaalle päätös maksukyvyn mukaan määräytyvästä 
maksusta. Päätöksessä on oltava ainakin seuraavat tiedot: 

 

1) päätöksen tehnyt viranhaltija ja päätöksen tekemisen ajankohta; 
2) asiakas, johon päätös välittömästi kohdistuu; 
3) palvelu, jota päätös koskee; 
4) palvelusta perittävän maksun suuruus ja peruste; 
5) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asiakas voi pyytää tarvittaessa lisätietoja 
päätöksestä. 

 

Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohje. 
 

1.7. Muutoksenhaku 
 

Asiakkaalla on oikeus saada asiakasmaksusta yksilöity päätös. Asiakkaalle tiedoksi 
annettavassa päätöksessä on oltava ohje, miten muutosta haetaan ja minne 
muutoksenhaku tulee toimittaa. Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää päätöksen 
tiedoksisaamisesta. 
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2. AVOPALVELUJEN MAKSUT 

 

2.1. Kotihoidon kuntouttava arviointijakso 
 

Arviointijakso 16,00 €/vrk 
 

Kotihoidossa uusi asiakkuus alkaa pääsääntöisesti arviointijaksolla, jonka aikana 
arvioidaan ja tarkennetaan asiakkaan palvelutarve. Asiakas ohjataan arviointijaksolle, 
mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Arviointijakso kestää korkeintaan neljä (4) viikkoa. 
Mikäli asiakkuus jatkuu säännöllisenä palveluna arviointijakson jälkeen, määritellään 
asiakkaalle tuloihin perustuva kuukausimaksu. 

 

2.2. Tilapäisen kotihoidon käyntimaksut 
 

Tilapäiset tai harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvat satunnaiset kotikäynnit 
 

- lääkärin tai hammaslääkärin suorittama 
kotikäynti 18,90 € 

- muun kotihoidon työntekijän suorittama kotikäynti 12,20 € 
- etäyhteyspalveluna tarjottava tilapäinen käynti (max 2 kk)12,00 €/viikko 

 
Kotisairaanhoidon käynnit kerryttävät maksukattoa 1.1.2022 alkaen 

 
 

2.3. Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun kuukausimaksu 
sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta (ns. tavallinen palveluasuminen) 
perittävä maksu 

 
Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta 
palveluasumisesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy asiakkaan 
palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja 
perheen koon mukaan. 

 
Kuukausimaksu on taulukon 2. mukaisen maksuprosentin osoittama määrä tulorajan 
(taulukko 1.) ylittävistä kuukausituloista (bruttotulot), joista ensin tehdään 
lakisääteiset vähennykset. 

 
 

Taulukko 1. Tulorajat 
 Perheen koko/henkilöä 
 1 2 3 4 5 6 

Tuloraja €/kk 598 1103 1731 2140 2591 2976 

 

Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla kustakin 
seuraavasta henkilöstä. 

Kotihoidossa perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai 
parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän alaikäiset lapsensa, ja/tai jompikumpi 
vanhemmista alaikäisine lapsineen. Palveluasumisessa asuva tulkitaan yksin 
asuvaksi. 

 
Taulukko 2. Maksuprosentit 

 Maksuprosentit perheen koon mukaan/henkilöä 

Palvelutunnit 
h/kk 

1 
hlö 

2 
hlöä 

3 
hlöä 

4 
hlöä 

5 
hlöä 

6 tai yli 
hlöä 

0–4 8,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

5 10,00 8,75 7,50 7,50 7,50 7,50 

6 12,00 10,50 9,00 9,00 9,00 9,00 
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7 14,00 12,25 10,50 10,50 10,50 10,50 

8 16,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

9 17,00 14,75 12,50 12,50 12,50 12,00 

10 18,00 15,50 13,00 13,00 13,00 12,00 

11 19,00 16,25 13,50 13,50 13,50 12,00 

12 20,00 17,00 14,00 14,00 14,00 12,00 

13 21,00 17,75 14,50 14,50 14,00 12,00 

14 22,00 18,50 15,00 15,00 14,00 12,00 

15 23,00 19,25 15,50 15,50 14,00 12,00 

16 24,00 20,00 16,00 16,00 14,00 12,00 

17 24,50 20,50 16,50 16,00 14,00 12,00 

18 25,00 21,00 17,00 16,00 14,00 12,00 

19 25,50 21,50 17,50 16,00 14,00 12,00 

20 26,00 22,00 18,00 16,00 14,00 12,00 

21 26,50 22,50 18,50 16,00 14,00 12,00 

22 27,00 23,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

23 27,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00 

24 28,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

25 28,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

26 29,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

27 29,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

28 30,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

29 30,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

30 31,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

31 31,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

32 32,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

33 32,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

34 33,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

35 33,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

36 34,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

37 34,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

38 tai yli 35,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

 

Jos kotihoidon tai tuetun asumisen asiakkaan palvelutuntien määrä vaihtelee 
kuukausittain, maksua määrätessä käytetään maksuprosenttia, joka vastaa 
palvelutuntien keskimääräistä määrää (esim. myönnetty 5–7 h palvelua, 
maksuprosentti on 6 h mukainen). Palvelutunnit otetaan huomioon kokonaisina 
tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen 
tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin. Palveluasumisessa (ns. tavallinen 
palveluasuminen) käytetään palvelutuntien enimmäisrajaa eli 38 tai yli, jolloin 
maksuprosentiksi muodostuu 35 %. 

 

 
Esimerkkilaskelma:  

1 hengen talouden tulot 1000,00 €/kk 

vähennetään tuloraja -598,00 €/kk 

erotus 402,00 €/kk 

myönnetyt palvelutunnit 9 h/kk 
palvelutuntien mukainen maksuprosentti 17 % 
kuukausimaksun laskukaava 402,00 €/kk x 17 % 

asiakkaan kuukausimaksu 68,34 €/kk 
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Kuukausimaksun perusteena olevat tulot 

 
Tulona otetaan huomioon: 

• asiakkaan ja hänen avio- tai avopuolisonsa jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut 
veronalaiset ansio- ja pääomatulot (bruttotulot) ja tulonhankkimisesta aiheutuneilla 
kustannuksilla vähennettynä 

• verosta vapaat tulot (mm. elinkorko) 

• laskennallinen metsätulo (otetaan huomioon vain jatkuvan, säännöllisen kotona 
annettavan palvelun maksua määrättäessä) 

• jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat tai tunnustuspalkinto siltä osin kuin 
nesäädetään veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 §:n 2 momentissa 

 
Huom! Veronalaisina tuloina voidaan ottaa huomioon viimeksi toimitetussa 
verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä 
prosenttimäärillä, jotka Verohallinto ennakkoperintälain (1118/1996) 6 §:n 1 momentin 
nojalla vuosittain antamissaan päätöksissä ennakonpidätyksen ja ennakonkannon 
laskentaperusteista määrää. 

Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 
kuukauden keskimääräinen kuukausitulo. 

 
 

Tulona ei oteta huomioon: 

• tuloverolain (1535/1992) 92 §:ssä tarkoitetut verovapaat sosiaalietuudet (lukuun 
ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea) 

 
Tuloista tehtävät vähennykset 

 
Ennen kuin jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun asiakkaan tai 
pitkäaikaisen palveluasumisen asiakkaan kuukausimaksua määrätään, maksun 
perusteena olevistatuloista tehdään seuraavat vähennykset: 

• suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat 
muut vastaavat kustannukset; 

• poikkeus: elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan 
aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen 
pitkäaikaisen palveluasumisen alkamista. 

• avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu 
pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka on suoritettava rahana; 

• kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus (syy- 
tinki), joka on suoritettava rahana; 

• edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio, kuitenkin 
enintään edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena) 

 
Kuukausituloista vähennetään myös palveluasumiseen (ns. tavallinen 
palveluasuminen) muuttavan asiakkaan todelliset asumismenot, jotka hänelle ovat 
aiheutuneet ennen pitkäaikaiseen palveluasumiseen siirtymistä: 

• omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut 
(perustoimeentulotuessa hyväksyttävien asumismenojen kuntakohtaiset 
enimmäiskulut tai asumismenojen enimmäismäärä eläkkeensaajan asumistuessa) 
viimeisten 6 kk:n ajalta (esim. sähkö-, vesi-, lämmitys- ja jätehuoltokulut, yhtiövastike) 

• vuokra-asunnon kohtuullinen vuokra (perustoimeentulotuessa hyväksyttävien 
asumismenojen kuntakohtaiset enimmäiskulut tai asumismenojen enimmäismäärä 
eläkkeensaajan asumistuessa) ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja 
kohtuulliset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä 
tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta (1 kk:n ajalta esim. vuokra, sähkö- ja 
vesikulut); 
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• asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tar- 
koitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset 
kulut 3 kuukaudelta. 

 
 

Palvelun keskeytyksen vaikutus kuukausimaksuun 

 
Asiakkaalta peritään kuukausimaksu, jos palvelu keskeytyy tilapäisesti asiakkaasta 
johtuvasta syystä. Jos palvelu kuitenkin keskeytyy yli 5 päiväksi, maksua ei peritä 
viittä päivää ylittävältä ajalta. Jos palvelu keskeytyy kaupungista johtuvasta syystä, 
maksua ei peritä myöskään mainitun 5 päivän ajalta. Jos palvelun keskeytys jatkuu 
koko kuukauden, maksua ei peritä ko. kuukaudelta lainkaan. (Laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 1201/2020). 

Palvelun keskeytyessä asiakkaan laitoshoidon vuoksi, ei jatkuvasta ja säännöllisestä 
kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta palveluasumisesta peritä 
kuukausimaksua siitä päivästä alkaen, kun asiakas menee laitoshoitoon siihen 
päivään saakka, kun hän palaa takaisin kotiin tai palvelukotiin (lähtö- ja paluupäivältä 
ei peritä kuukausimaksua). 

Palvelun keskeytyessä kotihoidon asiakkaan palveluasumiseen, tehostettuun 
palvelu- asumiseen tai perhehoitoon siirtymisen vuoksi ei jatkuvasta ja säännöllisestä 
kotona annettavasta palvelusta peritä kuukausimaksua siitä päivästä alkaen, kun 
asiakas menee ko. palveluihin siihen päivään saakka, kun hän palaa takaisin kotiin 
(lähtö- ja paluupäivältä ei peritä kuukausimaksua). 

Palvelun keskeytyessä palveluasumisen asiakkaan tehostettuun palveluasumiseen 
tai perhehoitoon siirtymisen vuoksi ei palveluasumisen kuukausimaksua peritä siitä 
päivästä alkaen, kun asiakas menee ko. palveluihin siihen päivään saakka, kun hän 
palaa takaisin kotiin (lähtöpäivältä ei peritä kuukausimaksua). 

Kotihoidon asiakkaan kuukausimaksu keskeytyy myös ajalta, jolloin asiakkaan hoito 
on järjestetty kokonaan omaisten toimesta. Maksu peritään kuitenkin niiltä päiviltä, 
joina asiakas on saanut palvelua kotihoidosta käsin. 

 

Kuukausimaksun laskutapa palvelun keskeytyksen johdosta 

 
• Kuukausimaksu jaetaan kyseisen kuukauden kalenteripäivillä = päiväkohtainen 

maksu ko. kuukaudella 

• Päiväkohtainen maksu kerrotaan niiden poissaolopäivien määrällä, joilta maksua 
ei peritä = kuukausimaksusta tehtävä vähennys 

• Kuukausimaksusta vähennetään em. vähennys = kyseisen kuukauden kuukausi- 
maksu 

 
Esimerkkilaskelma 
Asiakas on terveyskeskuksessa ajan 11.07.–16.07.2021 (6 kalenteripäivää). 
Kuukausimaksu 94,76 € jaetaan heinäkuun kalenteripäivillä 94,76 € : 31 = 3,06 € 
Päiväkohtainen maksu 3,06 € x 6 poissaolopäivää = 18,36 € 

Kuukausimaksu 94,76 € - 18,36 € = 76,40 € 

 
Kuukausimaksun yläraja kotihoidossa 

 
Kotihoidossa asiakkaalta peritään korkeintaan maksu, jonka palvelun tuottamisesta 
aiheutuu kunnalle. 
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Palveluasumisen (ns. tavallinen palveluasuminen) kuukausimaksuun 
sisältyvät palvelut: 

 
Tulosidonnaiseen kuukausimaksuun sisältyvät hoidon ja hoivan lisäksi sellaiset 
asumisyksikössä annettavat asiakaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman/ 
asiakassuunnitelman (= palvelujen toteuttamissuunnitelma) mukaiset palvelut, jotka 
liittyvät kiinteästi asiakkaan hoitoon ja huolenpitoon. Näitä palveluja ovat lääkkeiden 
annostelu/annosjakelupalvelu, apteekkiasiointi, asiakkaan toimintakykyä 
ylläpitävä/kuntouttava toiminta, palvelukodissa toteutettava vaatehuolto, siivous, 
asiakkaan avustaminen vaatehuollossa, siistimisessä, peseytymisessä, 
saunomisessa ja aterioinnissa, palvelukodissa tapahtuva toiminta ja sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelu. 

 
 

Lääkäripalvelumaksut kuukausimaksua maksavilta asiakkailta 

 
Asiakkaalta peritään vuosittain terveyskeskuksen vuosimaksu asiakkaan 
ensimmäisen vastaanottokäynnin tai lääkärin suorittaman ensimmäisen koti- 
/palvelukotikäynnin yhteydessä. Päivystysvastaanotolla käynnistä peritään voimassa 
oleva terveyskeskuksen päivystysmaksu. Lääkärintodistuksista maksu peritään 
perusturvalautakunnan vahvistaman taksan mukaisesti. 

 

 
2.4 Kotisairaalan maksut 

 
Kotisairaala tarjoaa kotona toteutettavaa sairaalatasoista hoitoa, joka on aina 
vaihtoehto osastohoidolle. Kotisairaalan asiakkaaksi tullaan aina lääkärin lähetteellä. 

 

Kotisairaalan palveluista peritään asiakasmaksut seuraavasti: 
 

- lääkärin suorittamasta kotikäynnistä 19,20 € 

- muun henkilön suorittamasta kotikäynnistä 12,20 € 

Kotisairaalan palveluista peritään kuitenkin enintään 36,60 €/vrk. 

Kotisairaalan käyntimaksu sisältää lääkkeet, joita tarvitaan akuutin kotisairaalaan 
johtaneen sairauden hoitoon ja jotka kotisairaalan hoitaja valmistaa käyttökuntoon ja 
annostelee käynnin aikana. 

 

Säännöllisen kotihoidon asiakkaalta tai asumispalveluyksikön asukkaalta ei peritä 
erikseen kotisairaalan käyntimaksua. 

 
Kotisairaalan maksut kerryttävät maksukattoa. 

 
 

2.5 Kotikuntoutustiimin asiakasmaksut 
 

Tehostetun kotikuntoutusjakson tavoitteena on tukea asiakkaan kotona pärjäämistä 
lisäämällä asiakkaan fyysistä toimintakykyä intensiivisen kotikuntoutusjakson avulla. 
Esimerkiksi terveydentilassa tapahtuneen heikentymisen jälkeen tai leikkaushoidon 
jälkeen voi olla perusteltua toteuttaa kuntoutussuunnitelman mukainen tehostettu 
kotikuntoutusjakso. 

 

Kotikuntoutustiimin hoitajakäynti 12,20 €/käynti 
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Kotikuntoutustiimin palveluista peritään kuitenkin enintään 36,60 €/vrk 
 

Jos asiakas on säännöllisen kotihoidon asiakas, ei häneltä erikseen peritä 
kotikuntoutusjakson hintaa. 

 
 

2.6 Tukipalvelut 
 

Sosiaalihuoltolain 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista tukipalveluista peritään 
seuraavat maksut 

 

2.6.1 Turvapalvelut 
 

Turvapuhelinmaksu (4g)  29,00 €/kk 
Ovihälytin ei erillistä veloitusta 
Lisäranneke ei erillistä veloitusta 
Palovaroitin ei erillistä veloitusta 
GPS-paikantava turvapuhelin  32,60 €/kk 
Hellavahti 19,40 €/kk 

 
Turvapuhelimen ja lisälaitteiden asennuksesta ja käyttöönotosta 
aiheutuvat kulut 12,00 €/asennuskäynti 

 

Turvapalvelun hälytysten auttajakäynti  20,00 €/käynti 

Tilapäinen suunniteltu yö turvapalvelu 13,00 €/käynti 

2.6.2 Ateriapalvelu 

 
Kotiin kuljetettava ateria Hopearinteestä 8,50 € 
Kotiin kuljetettava kylmäateria Hopearinteestä 6,00 € 

 

2.6.3 Peseytymispalvelu 
 

Peseytymispalvelu 8,00 €/kerta 
 

2.6.4 Asiointi ja saattajapalvelu 15,00 €/kerta 

Asiointipalvelu on asiakkaan puolesta tehtävää asiointia 

ja saattajapalvelu asiakkaan kanssa tehtävää asiointia 
 
 

2.7 Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut (asiakasmaksulaki 6b §) 
 

Palveluista, joita kaupunki järjestää hoidettavalle omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja 
jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, peritään 11,60 € 
päivältä. 

 
 

2.8 Liikkumista tukevat palvelut 
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2.8.1 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu 
 

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelusta peritään omavastuu julkisen kulkuneuvon 
taksan mukaan. Asiakas saa ottaa mukaansa yhden saattajan maksutta. 

 
2.8.2 Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu (kuljetuspalvelu) 

 
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on järjestetty palveluliikenteellä. Asiakas 
maksaa palvelun tuottajalle yhdensuuntaisesta matkasta seuraavasti: 

I vyöhyke 2,00 € (alle 12 km) 
II vyöhyke 3,00 € (12 – 20 km) 
III vyöhyke 4,00 € (yli 20 km) 

 
Palveluliikenteestä ei peritä maksua: 
- ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa olevilta 
- saattajalta 
- vaikeavammaisten kuljetuspalvelukortin omaavilta asiakkailta 

 
Taksikuljetuksena myönnetyssä sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuksessa 
omavastuu on 6,10 €. 

 
 

2.9 Lapsiperheiden kotipalvelu 
 

Lapsiperheillä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi 
välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole muutoin 
mahdollista (SosiaalihuoltoL 19 §). Kotipalvelu lapsiperheissä ei vaadi lastensuojelun 
asiakkuutta. Palvelu on tarkoitettu lapsiperheille, jotka kokevat voimavaransa 
riittämättömiksi ja tarvitsevat lyhytaikaista tukea arkeensa. Kotipalvelua annetaan 
sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn 
tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Kotipalveluun ei kuulu 
kuljetuspalvelut, suursiivoukset tai äkillisesti sairastuneen lapsen hoito. 

 
Lapsiperheiden kotipalvelu on luottamuksellista, kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista 
kotiinpäin tehtävää, tukea antavaa työtä. Kotipalvelu on pääsääntöisesti lyhytaikaista 
(1-10 käyntikertaa) maksullista palvelua. 

 
Tilapäisestä lapsiperheiden kotipalvelusta perhetyöstä peritään seuraavat maksut: 

 
alle 2 tuntia 17,00 € 
2 – 5 tuntia 23,00 € 
yli 5 tuntia ja enintään 8 tuntia 30,00 € 

 
Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta peritään kuukausimaksu, 
joka määräytyy asiakkaan palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, 
asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksujen määräytymisperusteet 
on kerrottu luvussa 2.1.3. 

 

Perheen taloudellisen tilanteen perusteella voidaan kotipalvelumaksua kohtuullistaa 
sosiaaliohjaajan/sosiaalityöntekijän tekemän arvioinnin pohjalta. 

 

2.10 Asiakkaalle maksuttomat palvelut 
 

Seuraavat palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia: 

• kotihoidon/kotisairaanhoidon käynti perhehoitokodissa jatkuvassa tai  
lyhytaikaisessa perhehoidossa olevan asiakkaan luona 
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• kotihoidon/kotisairaanhoidon käynti palveluasumisen asiakkaan luona 

• kotihoidon/kotisairaanhoidon kartoituskäynti pelkästään C-lausuntoa varten 

• Covid -19 pandemiaan liittyvät rokotuskäynnit 

• ikäihmisten asiakasohjausyksikön palveluohjaajan tekemä arviointikäynti 

• tehostetun kotikuntoutustiimin työntekijän tekemä arviointikäynti 

• sosiaalityöntekijä on viranhaltijapäätöksellään myöntänyt palvelun asiakkaalle 
maksuttomaksi 

 
Valtiokonttori määrittää rintamaveteraaneille (vuosien 1939–1945 sotiin osallistuneet 
rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaavat 
rintamaveteraanit) ja vähintään 10 % sotainvalideille korvattavat palvelut. Veteraanin 
tuloja ei selvitetä, vaan asiakkaan palveluntarve on ratkaiseva. Myönnetyt palvelut ovat 
veteraanille maksuttomia (lukuun ottamatta vuokraa). Sotainvalidit saavat vastaavat 
edut perustuen sotilas- vammalakiin. Maksuttomat palvelut eivät koske 
rintamaveteraanien ja sotainvalidin puolisoa tai muuta perheenjäsentä. 

 

 
3 PITKÄAIKAINEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN (IKÄPALVELUT JA 

MIELENTERVEYSPALVELUT) JA PITKÄAIKAINEN PERHEHOITO (IKÄPALVELUT) 

 
 

3.1 Vuokra 
 

Tehostetun palveluasumisen yksikössä asuvalta asiakkaalta peritään vuokraa siltä 
ajalta, kun asiakkaan vuokrasopimus palveluasumisen yksikköön on voimassa. 
Vuokraan sisältyvät asuminen 1 hengen huoneessa, yhteisten tilojen käyttöoikeus, 
sähkö, lämpö, vesi, sähkösäätöinen hoivasänky, hygieniapatja, yöpöytä ja 
vaatekaappi. 

 

Vuokra laskutetaan asiakkaalta kerran kuukaudessa. 
 

Vuokrasuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa asiakkaan kuoleman tai pysyvän 
muualle siirtymisen johdosta. Laskutus ja vuokrasuhde päättyvät huoneen 
tyhjäyksestä seuraavana päivänä. 

 

Lapuan kaupungin ostaessa asiakkaalle tehostettua palveluasumista yksityiseltä 
palveluasumisen yrittäjältä tai kolmannen sektorin toimijalta, palveluntuottaja perii 
vuokran suoraan asiakkaalta. Vuokra ja vuokraehdot määräytyvät asiakkaan kanssa 
tehdyn vuokrasopimuksen mukaisesti. 

 

3.2 Palvelumaksut tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa 
perhehoitopalvelussa 

 
3.2.1 Kuukausimaksu 

 
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalta 
peritään kuukausimaksu. Maksu on enintään 85 % asiakkaan kuukausituloista, joista 
on tehty asiakasmaksulaissa (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
annetun lain muuttamisesta 1201/2020 § 10 c ja § 10 d) säädetyt vähennykset. 

 
Laskukaava on: 

o asiakkaan kuukausimaksu €/kk: (nettotulot - tuloista tehtävät vähennykset) * 85 
% 

o asiakkaan maksu/hoitopäivä: [(nettotulot - tuloista tehtävät vähennykset) * 85 %] 
* 12: 365 
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Jos asiakas on välittömästi ennen pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tai 
pitkäaikaisen perhehoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai 
avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy 
puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla 
enintään 42,5 % puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty 
lakisääteiset vähennykset (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
annetun lain muuttamisesta 1201/2020, § 10 c ja §10 d). Kuukausitulona otetaan 
huomioon asiakkaan tulojen lisäksi puolison vastaavat tulot. 

 
Laskukaava on: 

o asiakkaan kuukausimaksu €/kk: (puolisojen yhteenlasketut nettotulot - tuloista 
tehtävät vähennykset) * 42,5 % 

o asiakkaan maksu/hoitopäivä: [(puolisojen yhteenlasketut nettotulot - tuloista 
tehtävät vähennykset) * 42,5 %] * 12: 365 

 
Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa 
palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa, maksu määräytyy asiakkaan omien tulojen perusteella. 

 
Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan 
huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo. 

 

3.2.2 Osakuukausimaksu 

 
Kun pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen tai pitkäaikainen perhehoito alkaa tai 
päättyy kesken kalenterikuukauden, kuukausimaksu osakuukaudelta (tulo- ja 
lähtöpäivä lasketaan mukaan palveluasumisen/perhehoidon päiviin) laskutetaan 
seuraavasti: 

 
kuukausimaksu x palveluasumisen/perhehoidon päivät 

kuukauden kalenteripäivät 

 
 

3.2.5 Kuukausimaksun perusteena olevat tulot 
 

Tuloina otetaan huomioon: 

• jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut tulot ennakonpidätyksen ja ennakonkannon 
jälkeen (nettotulot) tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä 

• verosta vapaat tulot (mm. elinkorko) 

• jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat tai tunnustuspalkinto otetaan tulona 
huomioon siltä osin kuin ne säädetään veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 §:n 2 
momentissa 

• laskennallinen metsätulo otetaan huomioon 

• toistuvat tulot osinko- ja korkotuloista 

• osakesäästötilille maksetut osingot ja sijoitusrahastoista vuosittain asiakkaalle 
maksettava tuotto 

• opintoraha ja aikuiskoulutustuki 

• lasten kotihoidon tuki 
 

Tuloina ei oteta huomioon: 

• tuloverolain (1535/1992) 92 §:ssä tarkoitetut verovapaat sosiaalietuudet (lukuun 
ottamatta vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki) 

• lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua 
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• sijoitusrahastojen ns. kasvuosuuksille maksetut tuotot, joita ei vuosittain jaeta 
rahastosta ulos 

 
 

3.2.6 Tuloista tehtävät vähennykset 
 

Ennen tehostetun palveluasumisen tai perhehoidon kuukausimaksun määräämistä 
kuukausituloista tehdään seuraavat vähennykset asiakkaan osalta, ja myös asiakkaan avo- 
tai aviopuolison osalta, mikäli puolison tulot otetaan huomioon asiakasmaksua 
määrättäessä: 

 

• suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut 
vastaavat kustannukset; 

• poikkeus: elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, 
jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen pitkäaikaisen 
tehostetun palveluasumisen alkamista. 

• avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu 
pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka on suoritettava rahana; 

• kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus 
(syytinki), joka on suoritettava rahana; 

• edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio, kuitenkin 
enintään edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena) 

 
Kuukausituloista vähennetään myös tehostettuun palveluasumiseen tai perhehoitoon 
muuttavan asiakkaan todelliset asumismenot, jotka hänelle ovat aiheutuneet ennen 
pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen tai pitkäaikaiseen perhehoitoon siirtymistä: 

 

• omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut 
(perustoimeentulotuessa hyväksyttävien asumismenojen kuntakohtaiset enimmäiskulut 
tai asumismenojen enimmäismäärä eläkkeensaajan asumistuessa) viimeisten 6 kk:n 
ajalta (esim. sähkö-, vesi-, lämmitys- ja jätehuoltokulut, yhtiövastike) 

• vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset 
kulut (perustoimeentulotuessa hyväksyttävien asumismenojen kuntakohtaiset 
enimmäiskulut tai asumismenojen enimmäismäärä eläkkeensaajan asumistuessa) 
asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta 
vuokralaisen irtisanomisajalta (1 kk:n ajalta vuokra, sähkö- ja vesikulut); 

• asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä 
tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset 
kulut 3 kuukaudelta 

 

Lisäksi kuukausituloista tehdään seuraavat erityiset vähennykset ennen tehostetun 
palveluasumisen tai perhehoidon kuukausimaksun määräämistä: 

 

• pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen kohtuullinen vuokra (enintään Kelan 
hyväksymä asumismenojen enimmäismäärä) vähennettynä asumistuella 

• terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetun 
terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien reseptiin perustuvat lääkkeiden, 
kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset joihin asiakas on 
oikeutettu saamaan korvausta sairausvakuutuslain nojalla, kuitenkin enintään 
sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun suuruisena. 
(Lääkekulut otetaan automaattisesti huomioon edellisen vuoden Kelatietoihin perustuen 
asiakkaan omavastuuosuus kuukautta kohti laskettuna. Mikäli kulut ovat korkeammat, 
lääkekulut vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa antaman selvityksen 
perusteella kuitenkin enintään sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun 
vuosiomavastuun suuruisena). 
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• muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten 
ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen 
edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon 
ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi 

 
Mikäli asiakkaalle tulee vuoden aikana suuret lääkemenot, joihin tulisi myönnettäväksi 
toimeentulotukea, alennetaan ensisijaisesti asiakkaan asiakasmaksua (kts. kohta 1.3). 

 
 

3.2.7 Tilapäinen poissaolo 

 
Lapua perii kuukausimaksun, vaikka palvelu keskeytyisi tilapäisesti asiakkaasta johtuvasta 
syystä. Jos palvelu kuitenkin keskeytyy yli 5 päiväksi, maksua ei peritä viittä päivää 
ylittävältä ajalta. Jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden (kuukaudenmittaisen 
ajanjakson = 30 pv), maksua ei peritä lainkaan. 

 
Tehostettu palveluasuminen: Jos palvelu keskeytyy kunnasta tai kuntayhtymästä johtuvasta 
syystä tai siksi, että asiakas on laitoshoidossa, maksua ei peritä myöskään mainitun viiden 
päivän ajalta (lähtö- ja paluupäivältä ei peritä kuukausimaksua). 

 

Poissaolopäiviltä asiakkaalta peritään kuitenkin vuokra. 

 
Perhehoito: Jos palvelu keskeytyy kaupungista tai perhehoitajasta johtuvasta syystä (esim. 
perhehoitajan sairastumisen tai vapaan vuoksi) tai siksi, että asiakas on laitoshoidossa, 
palveluasumisessa tai tehostetussa palveluasumisessa, maksua ei peritä myöskään 
mainitun viiden päivän ajalta. Perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan 
perhehoitopäiviksi, joista peritään perhehoidon asiakasmaksu. Poikkeukset: 

• jos asiakas siirtyy jatkuvasta perhehoidosta suoraan laitoshoitoon, ei lähtöpäivää 
lasketa mukaan toteutuneisiin perhehoidon päiviin (paluupäivä on perhehoidon päivä) 

• jos asiakas siirtyy jatkuvasta perhehoidosta suoraan palveluasumiseen tai tehostettuun 
palveluasumiseen, ei lähtöpäivää lasketa mukaan toteutuneisiin perhehoidon päiviin 
(paluupäivä on perhehoidon päivä) 

 
 

3.2.8 Käyttövara 
 

Ikäihmisten palveluissa asiakkaan käyttövaraksi on jäätävä vähintään 167 €/kk ja 
sosiaalihuoltolain mukaisten eritysryhmien osalta 240 €/kk. Laskukaavana: nettotulot 
vähennettynä em. tuloista tehtävät vähennykset. Jos käyttövara jää alle 167 €/kk/240 €/kk, 
asiakkaan kuukausimaksua alennetaan siten, että käyttövara toteutuu. Mikäli 
asiakasmaksua ei voida enää alentaa (asiakasmaksu on 0 €), asiakas ohjataan ottamaan 
yhteyttä Kelaan perustoimeentulotuen oikeuden selvittämiseksi. 

 
3.2.9 Lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen maksut 

 
Lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuna peritään 30 €/vrk, joka sisältää 
asiakkaan tarvitseman kuntoutumista edistävän hoidon, vuokran, kaikki yksikössä tarjoiltavat 
ateriat ja tarvittaessa vaatehuollon. Tarvitsemistaan muista tukipalveluista asiakas maksaa 
tukipalveluhinnaston mukaiset asiakasmaksut. 

 
Kun omaishoidettavalle järjestetään hoitajan lakisääteisiä vapaapäiviä korvaavaa 
lyhytaikaista tehostettua palveluasumista, asiakasmaksu on 11,60 €/vrk. Maksu sisältää 
asiakkaan tarvitseman kuntoutumista edistävän hoidon, vuokran, kaikki yksikössä tarjoiltavat 
ateriat ja tarvittaessa vaatehuollon. Tarvitsemistaan muista tukipalveluista asiakas maksaa 
tukipalveluhinnaston mukaiset asiakasmaksut. 
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3.2.10 Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu 
 

Jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut lyhytaikaisen tehostetun 
palveluasumispaikan ja asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua paikkaa ennalta 
peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana asianomaiseen yksikköön, kaupunki perii 
asiakkaalta 50,80 euroa. Maksu peritään vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä 
kohtuuttomana ja kaupunki on varauksen yhteydessä ilmoittanut mahdollisuudesta periä 
tämä maksu sekä antanut kirjalliset ohjeet paikan perumiseksi ennalta sekä muistuttanut 
asiakasta tai tämän edustajaa varatusta paikasta. Tätä sovelletaan myös silloin, kun 
kaupunki on asiakkaan tai tämän edustajan aloitteesta varannut asiakkaalle paikan 
lyhytaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen. 

 
 

3.3 Ikäihmisten lyhytaikainen perhehoito 
 

3.3.1. Kokovuorokautinen perhehoito 
 

Lyhytaikaisesta perhehoidosta asiakasmaksu peritään toteutuneilta perhehoidon päiviltä. 
Lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksu on 25,50 €/pv 

 
Mikäli lyhytaikaisen perhehoidon perusteena on omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi 
järjestettävä palvelu, peritään asiakkaalta Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista 3.8.1992/ 734 § 6 b määritelty asiakasmaksu. 

 

Lyhytaikaiseen perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan 
perhehoitopäiviksi. 

 
 

3.3.2 Osavuorokautinen perhehoito 
 

Jatkuvassa ja lyhytaikaisessa osavuorokautisessa perhehoidossa asiakkaalta peritään 
15,00 €/pv. 

 
Jos osavuorokautisen perhehoidon perusteena on omaishoitajan lakisääteisen vapaan 
ajaksi järjestettävä palvelu, osavuorokautisen perhehoidon kaksi hoitopäivää korvaa yhden 
lakisääteisen omaishoidon vapaapäivän. Asiakkaalta peritään Laissa sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/ 734 § 6 b määritelty asiakasmaksu. 

 
Osavuorokautiseen perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan 
perhehoitopäiviksi. Poikkeuksena jos asiakas siirtyy osavuorokautisesta perhehoidosta 
suoraan osastohoitoon tai palveluasumiseen/tehostettuun palveluasumiseen, ei 
osavuorokautisen perhehoidon asiakasmaksua peritä lähtöpäivältä. 

 
 

3.3.3. Asiakkaan kodissa tapahtuva perhehoito 

 
Asiakasmaksua määriteltäessä otetaan huomioon, että hoito tapahtuu asiakkaan omalla 
kustannuksella tilojen, aterioiden ja tarvikkeiden osalta, eikä hoito vaadi myöskään 
kuljetuksen järjestämistä. Asiakkaan kodissa tapahtuvasta lyhytaikaisesta perhehoidosta 
peritään 12 €/pv jos hoitoaika on < 3 h/pv. Jos hoitoaika on 3 h – alle 6 h/pv, peritään 15 
€/pv. Jos hoitoaika on > 6 h/pv, peritään 18 €/pv. 

 
Mikäli asiakkaan kotona tapahtuvan lyhytaikaisen perhehoidon perusteena on 
omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävä palvelu, peritään asiakkaalta Laissa 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/ 734 § 6 b määritelty 
asiakasmaksu. 
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3.4 Asiakkaalle maksuttomat palvelut 
 

Seuraavat palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia: 

• kotihoidon/kotisairaanhoidon käynti perhehoitokodissa jatkuvassa tai  
lyhytaikaisessa perhehoidossa olevan asiakkaan luona 

• Covid -19 pandemiaan liittyvät rokotuskäynnit 

• ikäihmisten asiakasohjausyksikön palveluohjaajan tekemä arviointikäynti 

• tehostetun kotikuntoutustiimin työntekijän tekemä arviointikäynti 

• sosiaalityöntekijä on viranhaltijapäätöksellään myöntänyt palvelun asiakkaalle 
maksuttomaksi 

 
 

Valtiokonttori määrittää rintamaveteraaneille (vuosien 1939–1945 sotiin osallistuneet 
rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaavat 
rintamaveteraanit) ja vähintään 10 % sotainvalideille korvattavat palvelut. Veteraanin tuloja 
ei selvitetä, vaan asiakkaan palveluntarve on ratkaiseva. Myönnetyt palvelut ovat 
veteraanille maksuttomia (lukuun ottamatta vuokraa). Sotainvalidit saavat vastaavat edut 
perustuen sotilasvammalakiin. Maksuttomat palvelut eivät koske rintamaveteraanien ja 
sotainvalidin puolisoa tai muuta perheenjäsentä. 

 

3.5 Mielenterveyspalvelut /palveluasuminen 
 

3.5.1 Vuokra 
 

Asumispalveluissa vuokra maksetaan vuokrasopimuksen mukaan. 

 
 

3.5.2 Palvelumaksu 

 
 

Palveluasumisen ja tuetun asumisen asiakkaiden palvelumaksu on määritelty kohdassa 2.3. 
 

3.5.3 Tukipalvelumaksu 
 

Siivouspalvelusta peritään pitkäaikaisessa palveluasumisessa ja tuetussa asumisessa 
20,00 e/kk. 

 
Pyykkihuoltopalvelusta peritään pitkäaikaisessa palveluasumisessa ja tuetussa asumisessa 
12,00 e/kk. 

 

3.5.4 Käyttövara 
 

Palveluasumisessa palvelumaksua alennetaan tarvittaessa niin, että omaan käyttöön jää 
vähintään 240 € kuukaudessa. 

 
 

3.5.5 Ateriamaksut oman toiminnan osalta ja ostopalvelun osalta 

 
- kaikki päivän ateriat 340 €/kk 11,33 €/pv 
- lounas ja päiväkahvi 180 €/kk 6,00 €/pv 
- lounas tai päivällinen 210 €/kk 7,00 €/pv 

          sekä aamupala ja iltapala 
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Yksityinen palveluntuottaja laskuttaa ateriamaksut suoraan kunnalta. 
Ostopalveluissa kunta laskuttaa ateriat asiakkaalta niiden todellisen hinnan mukaisesti 
mielenterveyspalveluissa ja vammaispalveluissa palveluasumisen osalta. 

 
 

3.6 Mielenterveyskuntoutujat/ päivätoiminta 
 

Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnassa peritään 
- ateriamaksu 3,50 €/pv 
- päiväkahvi 1,50 €/pv 

 

4 KEHITYSVAMMAHUOLTO 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n 1 momentin 2 
kohdan mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettu 
erityishuolto ja kuljetus ovat maksuttomia. Kehitysvammaisten ylläpidosta voidaan 
kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista 
ylläpitoa sekä oppivelvollisen nuoren osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, 
jonka aikana hän täyttää 16 vuotta. 

 
1.7.2021 voimaan tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 
osittaisuudistuksessa ei vammaispalvelujen osalta maksuihin ole tulossa muutoksia. 

 

4.1 Asumispalvelut 
 

Asumispalveluja voidaan järjestää vammaispalvelulain, kehitysvammalain ja 
sosiaalihuoltolain perusteella. Vammaisille henkilöille järjestettävistä 
asumispalveluista säädetään vammaispalvelulaissa ja kehitysvammalaissa. Näitä 
erityislakeja sovelletaan, jos vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle soveltuvia 
sekä hänen etunsa mukaisia palveluja sosiaalihuoltolain perusteella. 
Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus palveluasumiseen, jos hän tarvitsee 
vammansa tai sairautensa johdosta lähes ympärivuorokautisesti apua 
suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Palveluasumista voi saada 
omaan kotiin tai palveluasumisyksikköön. Vammaispalvelulain mukaisessa 
palveluasumisessa vammaiset henkilöt maksavat itse vuokran ja kaikki muut 
jokapäiväiseen elämiseen liittyvät kustannukset kuten ateriakustannukset, sähkön ja 
veden. Palveluasumisyksiköissä palvelun tuottaja perii kustannukset suoraan 
asiakkaalta. Kaupunki vastaa palveluasumiseen liittyvien palvelujen kuten hoidon ja 
huolenpidon kustannuksista. 

 
Lapuan kaupungilla omana tuotantona tuotetaan asumispalvelua vain Niittypuiston 
asuntolassa, joka on suunnattu yli 18-vuotiaille kehitysvammaisille asiakkaille. 

 
Niittypuiston asuntolassa asumispalveluista perittävät asiakasmaksut: 

 

4.1.1 Vuokra 
 

Vuokra peritään vuokrasopimuksen mukaan. 
 

4.1.2 Ylläpitomaksu 
 

Asumispalveluissa ylläpitomaksuna peritään 65,00 €/kk, ylläpitomaksuun sisältyvät 
mm. siivous- ja pyykinpesuaineet ja –tarvikkeet ja vaatehuoltotilojen käyttö. 

 

4.1.3 Ateriamaksut 

 
- kaikki päivän ateriat 340 €/kk 11,33 €/pv 
- lounas ja päiväkahvi 180 €/kk 6,00 €/pv 
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- lounas tai päivällinen 210 €/kk 7,00 €/pv 
sekä aamupala ja iltapala 

 
4.1.4 Käyttövara 

 
Palveluasumisen asiakasmaksuja alennetaan tarvittaessa niin, että omaan käyttöön 
jää vähintään 240 € kuukaudessa. Käyttövaraa laskettaessa tulojen ja menojen 
huomioimisen periaatteet ovat samat mitä on kuvattu kohdassa 2.1.3. 

 
 

4.1.5 Tilapäinen palveluasuminen ja ylläpitomaksu 
 

Tilapäisen palveluasumisen tavoitteena on tukea kotona asumista ja perheen 
jaksamista. Tilapäistä palveluasumista ostetaan lapsille ja nuorille yksityisiltä 
palveluntuottajilta. Yli 18-vuotiaille asiakkaille ostetaan myös palveluasumista 
eri palveluntuottajilta. Lisäksi Niittypuiston asuntolassa on mahdollista 
toteuttaa tilapäishoitojaksoja. Maksun perimisestä huolehtii pääsääntöisesti 
kaupunki. 

 
Niittypuiston asuntolassa on kehitysvammaisilla asiakkailla mahdollisuus 
myös asumisharjoittelujaksoille, jotka mahdollistavat asiakkaan 
itsenäistymistaitojen harjoittelun turvallisessa ympäristössä sekä tukevat 
siirtymistä kotoa asumispalveluyksikköön. 

 
Tilapäisestä palveluasumisesta peritään ylläpitomaksuna 18,00 €/vrk ja alle 4 h 

kestävästä 8,00 €/vrk. (hinta sisältää ateriat, vuokran, sähkön, veden ja 
siivouksen). 

 

4.2 Työtoiminta ja päivätoiminta 
 

Jukantuvan työtoiminnassa sekä päivätoiminnassa peritään ateriakustannuksena 
6,00 € päivässä, sisältää lounaan ja päiväkahvin. 

 
 

4.3 Kuntoutushoito 
 

Erityishuolto-ohjelmaan sisältyvä kuntouttava päivähoito on maksutonta edellyttäen, 
että sitä annetaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 6.30 – 18.00 välisenä 
aikana pääsääntöisesti enintään viisi tuntia päivässä. 

 
 

4.4 Vammaispalvelulain mukaiset opiskelu- ja työmatkat 
 

Omavastuuosuus vammaispalvelulain mukaisista opiskelu- ja työmatkoista 
Lapuan alueella on 30 €/kk ja Lapuan lähikuntiin on 80 €/kk. 
Uudet omavastuuhinnat otetaan käyttöön 1.8.2021. 

 
 

4.5 Kehitysvammaisten perhehoito 
 

Tilapäisessä perhehoidossa peritään 
alle 16-vuotiaalta 7,00 €/vrk ja 4,50 €/alle 12 h 

muilta 22,00 €/vrk ja 6,50 €/alle 12 h 



19 
 

5 LASTENSUOJELU JA LASTENSUOJELUN PERHEHOITO 

 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen mukaan 
lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona 
lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista 
aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi peritään, milloin se on asianomaisten 
toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua, 
lapsen vanhemmilta maksu, joka saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta 
annetun lain 1-3 §:n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. Kummallekin 
vanhemmalle tehdään oma päätös. 

 

Kaupunki voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä 
ajalta, jolloin lapsi saa asiakasmaksulain 7 §:ssä tarkoitettuja perhehoitoa tai 
laitoshuoltoa taikka asumispalveluja sekä käyttää ne perhehoidosta, laitoshuollosta 
tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi. 

 
Asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti peritään saman lain 14 §:n 1 
momentissa mainitut lapsen tulot (lapsen eläkkeet, tulot ja korvaukset) kunnalle siltä 
ajalta, jonka laitoshoito, perhehoito tai asumispalvelut kestävät. Perittävä maksu ei 
saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

 
 

6 LAITOSHOIDON MAKSUT 
 

6.1 Lyhytaikainen laitoshoito (12 §) 
 

Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään 
hoidosta ja ylläpidosta hoitopäivältä 49,60€ 

 
Maksuja ei peritä terveyskeskuksessa alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on 
kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. 

 
Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhyt- 
aikaisesta laitoshoidosta peritään hoitopäivältä 22,80 €. 

 
 

6.2 Päivä- ja yö hoito (13 §) 
 

Kun hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskeskuksessa 
taikka sosiaalihuollon toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) 
tai yöllä (yö hoito), häneltä perittävä maksu päivä- tai yö hoidosta on 22,80 €/vrk. 

 

Maksuja ei peritä terveyskeskuksessa alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on 
kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. 

 
Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa. 

 
 

6.3 Pitkäaikainen laitoshoito (15 §) 
 

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä 
maksu. 

 

Maksu on 85 % hoidossa olevan asiakasmaksulaissa tarkoitetusta netto- 
kuukausitulosta. Nettotuloissa otetaan huomioon myös vammaisetuudet. 
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Veteraanilisä otetaan huomioon pitkäaikaisen laitoshoidon maksun perusteena. 
Hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön tulee jäädä kuukausittain vähintään 
110,00 euroa. 

 
Jos puolisoista suurempituloinen on laitoshoidossa, maksu on 42,5 % puolisoiden 
yhteenlasketuista nettotuloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön 
tulee jäädä vähintään 110,00 € kuukaudessa. Jos molemmat puolisot ovat 
pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu on 85 % hoidossa olevan 
nettokuukausituloista. 

 
Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa 
kertynyt yli seitsemän. 

 
 

7 TERVEYDENHUOLLON PERIMÄT MAKSUT 

 
 

7.1 Lääkäripalvelut 
 

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista (lääkärin vastaanotolla tai 
lääkärin kotikäynti) peritään 18 vuotta täyttäneiltä käyntimaksu 20,90 €, maksu 
peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenteri- 
vuoden aikana. 

 

Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa. 
 

7.2 Kiirevastaanotto iltaisin ja viikonloppuisin 
 

Terveyskeskuksen kiirevastaanottojen lääkäripalveluista peritään arkisin klo 20.00 - 
8.00 välisenä aikana sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 18 vuotta 
täyttäneiltä 28,70 € jokaiselta käynniltä. Iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä 
perittyä maksua ei huomioida laskettaessa kalenterivuoden kolmea ensimmäistä 
käyntiä. 

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri perii Seinäjoen Y-talon yhteispäivystyksessä 
poliklinikkamaksun 41,80 €/käynti. 

 
Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa. 

 

7.3 Vapautus maksusta 
 

Maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta. 
 

Maksua ei myöskään peritä henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, 
rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus 
miinanraivaustehtäviin osallistumisesta. Maksusta on vapautettu myös 
sotaveteraanit, joilla ei ole varsinaista rintamatunnusta, mutta ovat olleet sota-aikana 
kutsuttuina maanpuolustustehtäviin (Lapuan Sotaveteraanit ry:n toimittaman listan 
perusteella). 

 

7.4 Ostetusta palvelusta perittävä asiakasmaksu 
 

Kaupungin järjestäessä palveluja ostamalla palvelun kunnalliselta, yksityiseltä tai 
muulta palvelun tuottajalta ostopalveluna, palvelun käyttäjältä on perittävä samat 
maksut ja korvaukset kuin kaupungin itse järjestämistä vastaavista palveluista. 
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Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa silloin kun vastaava kunnallinen palvelu 
kuuluu maksukaton piiriin. 

 

7.5 Sairaalapalveluiden maksut 1.1.2022 alkaen 
 

Ostopalveluna hankituista tai omana toimintana toteutetuista erikoissairaanhoidon/ 
erikoistason palveluista peritään poliklinikkamaksu 41,80 eur tai päiväkirurgian 
maksu 136,90eur. 

 
Erikoislääkärin polikliininen vastaanottokäynti 41,80 € /kerta 

- Geriatrian erikoislääkäri 

- Kirurgian erikoisalat 
- Sisätautiset erikoisalat 
- Muut erikoisalat 
- Erikoisalan vastaanotolla tehtävät polikliiniset toimenpiteet: 

kuten endoskopiat, sydämen uä-tutkimus, sydämentahdistimen kontrolli, 
kipsin asennus 

 

7.6 Fysioterapia (7 §) 
 

Terveyskeskuksessa annettu yksilökohtainen fysioterapia 11,60 €/hoitokerta 
Terveyskeskuksen fysioterapeutin akuutti selkävastaanotto 11,60 €/kerta. 

 
Fysioterapian järjestämä ryhmäterapia: 
- neurologiset ryhmät,10 kertaa 24,00 € 
- kevennetty kuntosali TULE-potilaille. 

5 kertaa, jonka jälkeen oikeus osallistua 

vielä maksutta 5 kertaa 15,00 € 

Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa. 

7.7 Hoitajan vastaanottokäynti 
 

Perusterveydenhuollon sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön 
vastaanottokäynneistä maksuja ei peritä 1.7.2021 alkaen. 

 

7.8 Jalkahoitopalvelu 
 

Jalkahoitopalvelusta perittävä maksu 26,00 €/hoitokerta 

 
 

7.9 Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (9 §) 
 

Perusmaksu: 
kun hoidon antaa suuhygienisti 10,30 €/käynti 
kun hoidon antaa hammaslääkäri 13,30 €/käynti 
kun hoidon antaa erikoishammaslääkäri 19,50 €/käynti 

 
Toimenpidemaksut asetuksen 9 §:n mukaisten 
enimmäismäärien mukaan 8,50 - 225,50 € 

 

1. Kuvantamistutkimukset 
- hammaskuvalta 8,50 € 
- leukojen ja koko hampaiston 

panoraamaröntgenkuvauksesta 19,20 € 
 

2. Ehkäisevä hoito 
- toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun 
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terveyden edistämisen toimenpiteistä 
käyntikerralta 8,50 € 

 
3. Tutkimukset, hammastarkastukset ja 

sairauksien hoito 
- toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan 

lukuun ottamatta kohdan 4 proteettisia toimenpiteitä, 
kultakin toimenpiteeltä: 
vaativuusluokka maksu/euroa 
0-2  8,50 € 
3-4 19,20 € 
5-7 38,00 € 
8-10 55,60 € 

11- 78,00 € 
 

4. Proteettiset toimenpiteet 
a) proteesin huolto: 

pohjauksella 55,60 € 
korjaus 38,00 € 

b) akryyliosa- ja kokoproteesi 186,00 € 
c) kruunut ja sillat hampaalta 186,00 € 
d) rankaproteesi 225,70 € 

 
Oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä aiheutuvat hammastekniset 
kulut peritään todellisten kustannusten mukaisina. 

 

Erikoismateriaaleista peritään todellisia kustannuksia vastaava maksu. 
 

Jos alle 18- vuotias potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai 
ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai 
vahingoittumisen, häneltä peritään uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai 
vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut todellisten 
kustannusten mukaisina. 

 
Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta. 
Siltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, 
veteraanitunnus tai jolla on todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä 
maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan 
liittyvästä kliinisestä työstä. Edellä oleva koskee myös sotaveteraaneja, joilla ei ole 
varsinaista rintamatunnusta, mutta ovat olleet sota-aikana kutsuttuina 
maanpuolustustehtäviin (Lapuan Sotaveteraanit ry:n toimittaman listan perusteella). 

 

 
Asumispalveluyksiköissä (sekä kaupungin omat että Lapualla sijaitsevat yksityiset 
yksiköt) suuhygienistin antama ehkäisevä hoito on yksikköjen asukkaille maksutonta. 

 
 

7.10 Sarjassa annettava hoito (11 §) 
 

Sarjassa annettava hoito 11,60 €/hoitokerta 
 

Maksu saadaan kuitenkin periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. 
 

Ei peritä alle 18-vuotiailta eikä terveyskeskuksessa annettavasta hyposensibilaatio-, 
puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta. 
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Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. 

 
 

7.11 Lääkärintodistus 
 

Kansanterveystyössä hoitoon liittyvä todistus tai lausunto sekä koulu- ja  
opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuva terveystodistus 
(nuorison terveystodistus) ovat maksuttomia. Hoitoon liittyväksi todistukseksi 
katsotaan lausunto, jonka potilas tarvitsee jatkohoitopaikan järjestämiseksi 
/saamiseksi tai osoittaakseen työnantajalle/oppilaitokselle tms. sairausloman tarpeen. 

 
Hoitoon liittymättömät lääkärin tai hammaslääkärin todistukset ja lausunnot 51,50 €. 
Hoitoon liittyväksi ei katsota mm. eläkkeen tai eläkkeeseen liittyvien tukien 
saamiseksi tarkoitettua lausuntoa. 

 

Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta 
lääkärintodistuksesta peritään 61,80 €. 

 
 

7.12 Muut maksulliset todistukset 

 
Muusta kuin hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta perittävät maksut 
- tartuntatautilain 20 § mukainen todistus (elintarviketodistus) 14 € 

- muut todistukset ja lausunnot 20 € 

- kansainvälinen rokotustodistus 14 € 

 

 
7.13 Muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu 

 
Palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea 
sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu. 

 
 

7.14 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty vastaanottoaika 
 

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan tai hänen edustajansa varaamista 
terveydenhuollon vastaanottopalveluista (ml. esimerkiksi varatut laboratorio- ja 
kuvantamiskäynnit) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaisista hoito- tai 
asumispalvelupaikoista peritään 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 € ns. sakkomaksuna. 
Maksua ei peritä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä 
syy. Ns. sakkomaksu peritään myös silloin, kun palvelu muutoin on maksutonta, jos 
maksun perimisen ehdot muutoin täyttyvät. 

 
Ns. sakkomaksu ei kerrytä vuotuista maksukattoa. 

 
 

7.15 Maksukatto 
 

Maksukatto on vuoden 2022 alusta 692 euroa. Maksukatossa noudatetaan 
asiakasmaksulaissa säädettyjä periaatteita. 


