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SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT
Sosiaalipalveluista perittävät maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun lain (3.8.1992/734) ja asetuksen (9.10.1992/912) mukaisesti. Maksuttomia
sosiaalipalveluita ovat asiakasmaksulain (734/92) 4 §:ssä määrätyt palvelut. Yksittäistapauksissa
palveluista määrätty maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa 11 §:ssä mainituin
perustein. Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien
kustannusten suuruinen (2.1 §). Asetuksella voidaan säätää palvelusta perittävän maksun
enimmäismäärä ja maksu määräytyväksi maksukyvyn mukaan (edellä mainittu laki 2.2 §).
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää myös maksun tarkistamisesta indeksien muutoksen
mukaisesti.
Jos kunta järjestää palveluja ostamalla palvelut kunnalliselta, yksityiseltä tai muulta palvelujen
tuottajalta ostopalveluna, palvelun käyttäjältä on perittävä samat maksut ja korvaukset kuin kunnan tai kuntayhtymän itse järjestämistä vastaavista palveluista (edellä mainittu laki 12.1 §).

I KOTIHOITO
Kotona annettavia palveluja ovat sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 §:ssä tarkoitetut kotipalvelut
ja terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitettu kotisairaanhoito.
Palvelun käyttäjällä tarkoitetaan yhtä tai useampaa henkilöä, joka käyttää sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelua tai johon palvelu kohdistuu.
1. Kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito
1) Kuukausimaksua määrättäessä palvelun tulee olla säännöllistä ja jatkuvaa. Kotona
annettava palvelu on säännöllistä kun palvelua annetaan säännöllisesti vähintään kerran
viikossa ja jatkuvaa kun se kestää vähintään kuukauden.
2) Säännöllisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteinen kuukausimaksu määräytyy hoitoja palvelusuunnitelman mukaan annetun palvelun tuntimäärien perusteella seuraavasti:

Perheen
koko
1
2
3
4
5
6

tuloraja
2017/2018

alle 4
tuntia

4>10
tuntia

10>20
tuntia

20>30
tuntia

yli 30
tuntia

€/kk

%

%

%

%

%

573/576
1057/1063
1657/1667
2050/2062
2481/2496
2 849/2866

14
9
7
6
5
4

21
13
11
9
8
7

26
17
13
11
10
9

31
20
15
13
12
10

35
22
18
15
13
11

Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja
maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
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Poissaolot
Säännöllisen kotona annettavan palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua
peritä viisi päivää ylittävältä ajalta. Jos kotona annettava palvelu keskeytyy lyhyemmäksikin
ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa, ei
kuukausimaksua peritä myöskään mainitulta viiden päivän ajalta. (Asiakasmaksuasetus 32.2 §).
3) Tilapäisestä kotipalvelusta peritään maksu työntekijää kohti
14,35€/tunti
Tilapäisellä kotipalvelulla tarkoitetaan harvemmin kuin kerran
viikossa tapahtuvaa palvelua sekä sitä, että palvelu kestää
enintään yhden kuukauden ajan. Tuntimaksu peritään vähimmäismaksuna / käynti.
4) Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään
9,30€/käynti
(Haavahoidossa laskutetaan enintään 10 kotihoitokäyntiä/kk)
Sarjaluonteinen lyhytkestoinen kotikäynti
(esimerkiksi silmätipat useasti/vrk)

9,30€/tunti

2. Tukipalvelut
Kotihoidon tukipalvelut on tarkoitettu edistämään vanhuksen päivittäistä selviytymistä kotona. Tukipalveluja ovat mm. ateria-, turvapuhelin- ja hygieniapalvelut kuten saunotus ja kylvetys, kuljetuspalvelu, asiointiapu ja päivätoiminta. Tukipalvelujen tarpeen arvioi kotihoidon työntekijä. Palveluja myönnetään toimintakyvyn arvioinnin perusteella. Tukipalveluista peritään perusturvalautakunnan vahvistamat palvelumaksut.

Palvelu

Tuotekuvaus

Päivähoito asumispalve- Päivähoitopäivä (vähintään 6 tunluyksikössä
tia) sisältää aamupalan tai iltapäiväkahvin, lounaan, ohjatun toiminnan sekä mahdollisuuksien mukaan
saunapalvelun.

Myöntämiskriteerit

Osapäivähoito (max 4 h) sisältää
lounaan tai päivällisen
Yöhoito
Yöhoito (klo 18-06) sisältää ilta- ja Kriteerinä yöhoidolle äkillinen
asumispalveluyksikössä aamupalan.
toimintakyvyn heikkeneminen
tai turvattomuus
Kuljetus
Kuljetus
esimerkiksi
päivä- Kriteerinä palvelun saamiselle
/yöhoitoon tai saunapalveluun.
on, että asiakas tai läheiset
eivät kykene muulla tavoin
järjestämään kuljetusta.
Sosiaalihuoltolain
Kuljetuspalvelujen tarkoituksena
Kuljetuspalvelut
koskevat
mukainen kuljetuspalve- on tukea asiakkaan omatoimisuutta henkilöitä, joilla on erityisiä
lu
ja selviytymistä kotona mahdolli- liikkumisvaikeuksia,
mutta
simman kauan.
jotka eivät ole vaikeavammaisia.
Kuljetuspalvelua myönnetään
perusturvalautakunnan vahvistaman ohjeistuksen mukaan.
Asiointipalvelu

Asiointipalvelu on tarkoitettu välttämättömiin pankki-, virasto- ja
kauppa-asioiden hoitamiseen oman
kunnan alueella kotihoidon työntekijän avustamana tai taksilla kimppa-asiointina.

Asiakasmaksu

Kriteerinä päivähoidolle on 17,50€/päivä
pääsääntöisesti
asiakkaan
muistihäiriö tai toimintakyvyn
tilapäinen heikkeneminen.

8,75€/päivä
17,50€/yö

Julkisen liikenteen maksu

Julkisen
maksu

Kriteerinä palvelun saamiselle 7,20€/kerta
on, että asiakas tai läheiset (työntekijän
eivät pysty muulla tavalla jär- mana)
jestämään ko. asiointeja.

liikenteen

avusta-

Omavastuu taksilla
julkisen
liikenteen
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Ateriapalvelu kotiin kul- Pääsääntöisesti arkipäivisin toimitejetettuna
taan lämmin lounas sekä päivällinen erikseen sovittaessa. Viikonlopuiksi ja arkipyhiksi kylmän lounaan
saatavuus sovittava erikseen.

Ateriapaketti (kaikki ateriat/pv)
kotiin kuljetettuna

Ateriapalvelu on tarkoitettu
henkilölle, joka ei itse tai läheisensä avustuksella pysty
valmistamaan ateriaa, hankkimaan ruokaa kotiinsa tai ei
kykene kulkemaan ateriointipaikkaan.

Vain erityisessä tilanteessa

Ateria pakattuna ja itse noudettuna Ateriapalvelu on tarkoitettu
henkilölle, joka ei itse tai läheisensä avustuksella pysty
valmistamaan ateriaa
AteriaAamupala
Ateria-/ravitsemuspalvelu on
/ravitsemuspalvelu
Lounas
tarkoitettu henkilölle, joka ei
Päiväkahvi ja kahvileipä
itse tai läheisensä avustukselPäivällinen
la pysty valmistamaan ko.
Iltapala
ateriaa. Kriteerinä voi olla
myös ravitsemuksen tilan
heikkous.
Ateriapaketti (kaikki ateriat/pv)
asumispalveluyksiköissä
Turvapalvelu
Turvapalvelu koostuu ympärivuoro- Kriteerinä turvapalvelun saa-Turvalaite ja hälytys- kautisesta hälytyspäivystyksestä, miselle on asiakkaan toiminpäivystys
turva-laitteista
sekä
turva- takyvyn vajaus tai turvatto-Turva-auttaja
auttajakäynneistä.
muus. Palvelun saamisen
Palvelu sisältää turvalaitteiden li- edellytyksenä on, että asiasäksi niiden asennuksen ja kaiken kas pystyy käyttämään turvahuollon.
laitetta.

Vanhusten
päivätoiminta

maksu
lounas 6,35€
päivällinen 4,80€
kotiinkuljetusmaksu
taajama 1,25€
haja-asutus
(yli 5 km) 2,25€ pakkauskuluineen
13,80€/pv, lisäksi
peritään jokaisesta
kuljetuksesta
erikseen 1,25€ pakkauskuluineen
6,35€,
lisäksi pakkauskulut
0,50€
3,10€
6,35€
2,35€
4,80€
2,50€

13,80€/päivä
Turvapuhelimen
vuokra 16€/kk
(mahdolliset lisälaitteet eivät sisälly ko.
maksuun)
Hälytyspainike 8€

turva-auttaja/
hälytyskäynti
(klo
21-06)
16€/käynti,mikä peritään
enintään
4
käyntikerralta/kk/
asiakas.
Virkistys- ja päivätoimintapäivä Kriteerinä päivätoimintaan on 17,50€/toimintapäivä
päivä-keskuksen tiloissa sisältää muun muassa heikentynyt
toiminnassa
käytettävän toimintakyky ja yksinäisyys
materiaalin, aamupalan, lounaan
ja päiväkahvin sekä tarvittaessa
kuljetuksen ja saunomisen.

Kriteerinä palvelun saamisel- 11,50€/max 1 h
le ovat peseytymistilojen 15,50€/yli 1 h
puutteellisuus ja/tai henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen vaje.

Saunapalvelu/
kylvetyspalvelu

Sauna-/kylvetyspalvelua annetaan
yksittäisenä palveluna kodin ulkopuolella tai omassa kodissa. Asiakas vastaa hygieniatuotteista itse.

Saattajapalvelu

Kotihoitohenkilöstön saattajapalve- Saattajapalvelu on tarkoitettu 12,50€/alkava
lu kunnan ulkopuolisiin lääkäri- ja
henkilölle, joka ei itse tai lätunti
hoitopalveluihin
heisensä avustuksella pääse
tarvittaviin lääkäri- ja hoitopalveluihin toimintakyvyn
heikkenemisen vuoksi
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Siivous

Kotihoito ei pääsääntöisesti tuota siivouspalvelua. Kotihoitohenkilöstö avustaa asiakasta muun palveluntuottajan
hankkimisessa. Jos muuta palveluntuottajaa ei ole saatavilla, siivousmaksu on kotipalveluhenkilöstön suorittamana

31€/tunti

II MUUT SOSIAALIPALVELUT
Henkilön tai perheen yksinomaiseen käyttöön luovutetusta
asumispalvelua varten järjestetystä asunnosta peritään
todellisia kustannuksia vastaava vuokra. Asumispalveluissa
asukas vastaa hoivamaksusta, lääke- ja hygieniakustannuksista, asumiskustannuksista, perusmaksusta,
ateriapalvelusta ja pyykkipalvelusta.
1. Asumispalveluyksiköt
Päivänsini, Niittyvilla ja Hopeapaju
Vuokra määräytyy kunnanhallituksen 31.10.2011/§ 256
tekemän päätöksen mukaisesti
Vuokrattaviin neliöihin lasketaan asunnon neliöiden lisäksi
yhteis- ja palvelutilojen neliöt. Lämpö sisältyy vuokraan.
Sähkömaksu 15€/huone/kk ja vesimaksu 15€/hlö/kk

9,57€/m2

Hoivamaksu; Päivänsini, Niittyvilla, Hopeapaju, Suopursu
Kunnan asumispalveluyksiköissä henkilökohtaisesta avusta perittävä kodinhoitoavun
maksu on kaikilla kulloinkin voimassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksulain mukainen maksimimaksu. Kodinhoitoapuun kuuluu päivittäinen
hoiva ja huolenpito.
Perusmaksu;
51€/kk
turvapalvelu, virkistystoiminta, siivous ja siivousaineet, wc-paperit
ym. tarvikkeet ja vaatehuolto (asiakas
vastaa pesulan pyykkipalvelusta )

Intervallihoito; Päivänsini, Niittyvilla, Hopeapaju, Suopursu asumispalveluyksiköissä (sisältää hoivan ja ruoat)
35€/vrk
2. Palveluasuminen ostopalveluna
Pitkäaikainen asuminen
 kunta perii asiakkaalta hoiva- ja huolenpitomaksua kulloinkin voimassa
olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain
mukaisesti (kotipalvelun maksimimaksu)
 asiakas vastaa asumismenoista suoraan palveluntuottajalle
 asiakas vastaa ateriakustannuksista suoraan palveluntuottajalle
Intervallihoito
Ostopalvelujen muuttuessa, maksut tarkistetaan.

35€/vrk
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3. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävät palvelut
Omaishoitajan lakisääteisen (3 vrk/kk) vapaan ajaksi järjestettävistä
palveluista hoidettavalta peritään
11,30 €/päivä
lakisääteisten vapaapäivien ylittäviltä
35€/vrk
Maksua ei lasketa mukaan terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukattoon. Muista omaishoidon ohella annettavista palveluista hoidettava maksaa tavanomaisen
asiakasmaksun ellei kunnan kanssa muuta sovita.
4. Perhehoito
Maksut peritään asetuksen 19 § määräämällä tavalla asiakkaan maksukyvyn mukaan muussa kuin lastensuojelulain mukaisessa perhehoidossa.
III KEHITYSVAMMAHUOLTO JA VAMMAISPALVELUT
Asumispalveluyksikkö Poutapilvi
Kehitysvammaisille henkilöille asumispalveluja voidaan järjestää sosiaalihuoltolain,
vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lainsäädännön
perusteella. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu
erityishuolto on maksutonta. Maksua ei voi periä henkilökunnan antamasta hoivasta
ja tuesta.
Kehitysvammaisten ylläpidosta voidaan periä maksu lukuun ottamatta alle 16vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa (=osapäiväistä). Ylläpidon käsitettä ei ole
määritelty asiakasmaksusäädöksissä. Asumispalveluissa ylläpitona voidaan
pitää kaikkia tavanomaisia henkilölle vammaisuudesta riippumatta aiheutuvia asumis- ja ruokakuluja sekä muita vastaavia menoja.
Ateriapaketti

13,80€/pv

Muut ylläpitomaksut
siivousaineet ja välineet, vaatehuolto, liinavaatepyykki,
pesuaineet, wc-paperit ym. tarvikkeet

18,20€/kk

Pyykkihuolto
3,60€/koneellinen
Pyykkihuollon toteutuessa asumispalvelussa maksu / kone,
pyykkihuollon toteutuessa pääasiassa pesulapalveluna maksu
määritellään myöhemmin.
Vuokra määräytyy kunnanhallituksen 31.10.2011/§ 256
tekemän päätöksen mukaisesti
Vuokrattaviin neliöihin lasketaan asunnon neliöiden lisäksi
yhteis- ja palvelutilojen neliöt. Lämpö sisältyy vuokraan.
Sähkömaksu 15€/huone/kk ja vesimaksu 15€/hlö/kk

Erityisryhmien intervallihoito: Poutapilven

9,57€/m2

17,50€/vrk

Vammaisten päivä- ja työtoiminta yli 16-vuotiaat
Ylläpitomaksu sisältää lounaan ja päiväkahvin/välipalan
toimintakeskus Touhutuvalla

8,20€/pv
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Päivä- ja työtoimintaan liittyvät kuljetukset ovat maksuttomia.
Kuljetuspalvelu
Omavastuuosuutena vammaispalvelulain mukaisia
kuljetuspalveluja käyttävä maksaa omavastuuosuutena
yhdensuuntaisista matkoista julkisen liikenteen mukaisen
vahvistetun maksun.
Asumisvalmennus
Kehitysvammaisten ylläpidosta voidaan periä maksu
lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista
ylläpitoa (=osapäiväistä).
Asiakkaan omaan kotiin annettava asumisvalmennus on maksutonta.
IV LASTENSUOJELUN MAKSUT
Lastensuojelulain mukaisesta hoidosta peritään maksut asiakasmaksulain 7 §:n
mukaan. Lapsen vanhemmilta peritään enintään elatusavun suuruinen maksu.
Asiakasmaksulain 7.2 ja 3 §:n perusteella lastensuojelulain mukaisena avohuollon
tukitoimena,
sijaishuoltona
tai
jälkihuoltona
järjestetystä
perhehoidosta,
laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu voi
olla enintään 1 457,30 €/kk. Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun
tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Päiväkeskuksen tilavuokra ulkopuolisilta

.

35,00€/pv
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