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 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja 

asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kaupungin hallintosäännön 8 § 6-
kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 

 
 1. 
 SOVELTAMISALA 
 
 Sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja terveydenhuoltolain (1326/10) tarkoitetuista 

palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria määrättäessä noudate-
taan, mitä siitä on säädetty ja tässä määrätty. 

 
 Sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja 

asetuksen mukaisin perustein. 
  
 2. 
 KOTIHOITO JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU; jatkuva ja säännölli-

nen 
 
 Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen 

3 § mukaisesti palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn se-
kä perheen koon mukaan määräytyvä maksu seuraavasti: 

  
Henkilö- 
määrä 
 1) 

Tuloraja 
euro/kk  
2) 

Tunnit /kk ja maksuprosentti tulorajan 
ylittävistä tuloista 1.1.2018 alkaen 

  -2 h 2.1- 4 h 4.1-8 
h 

8.1- 16 
h 

16.1- 24 
h 

24.1-
30 h 

30.1 
h- 

1  576   
  

6% 15% 19% 23% 28% 32% 35%  

2 1063 
  

4% 10% 14% 16% 18% 20% 22% 

3 1667  
 

4% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 

4 2062  
 

2% 7% 7% 9% 11% 13% 15% 

5 2496  
 

2% 5% 5% 7% 9% 11% 13% 

6 2866  
  

2% 5% 5% 5% 7% 9% 11%  

3)         
    
 1) Henkilömäärä perheessä (maksuasetuksen 3 §) 
 2) Veronalaiset ja verosta vapaat tulot (maksuasetuksen 27, 28a, 29 ja 30 §) 
 3) Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 (348) 

eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin 
seuraavasta henkilöstä. 
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 Kotihoidosta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa palvelu- ja hoito-

suunnitelma sekä palveluluokkaan sijoittamisesta päättää asianomainen koti-
hoidon ohjaaja. 

 
Maksulain 2 §:n 1 momentin mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla 
enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen, joka 
määritellään laskemalla keskimääräinen käyntikustannus viimeksi hyväksytyn 
tilinpäätöksen perusteella. 

 
 3. 
 KOTIHOITO JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU; tilapäinen 
 
 Maksuasetuksen 3 §:n 5 momentissa tarkoitetusta tilapäisestä kotihoidosta 

peritään käyntimaksuna vuorokaudessa seuraavaa: 
 
 Kotihoito ja lapsiperheiden kotipalvelu 

käynti alle 2 tuntia 12,00 euroa  
käynti 2 tuntia - alle 4 tuntia 15,30 euroa  
käynti 4 tuntia – alle 10 tuntia 30,70 euroa  
käynti 10 tuntia tai enemmän 61,30 euroa  

 Laskutusvuorokausi on klo 00-24 välinen aika. 
  
 Kotisairaanhoito 

lääkärikäynti  
 
muun hoitohenkilökunnan käynti 

18,90 euroa  
 
12,00 euroa  

   
 4. 
 KOTIHOITO; tukipalvelut 
 

Tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut: 
 
 Ateriapalvelu/kunnallinen toiminta   

Ruokailu ruoanvalmistustoimintayksikössä 
 
Kotiin toimitettu ruoka kuljetuksineen (ei sisälly: 
ruokajuoma, leipä, voi/vastaava) 
 
Palvelutalo Maijala: 
Päivällinen 
 

6,50 euroa/ ateria 
 
 
7,00 euroa/ ateria 
 
 
5,20 euroa 
  

Edellä mainittua (ruokailu ruoanvalmistusyksikössä 6,50 euroa) sovelletaan 
myös vanhustentalojen, palvelukeskusten ja vastaavien jakelukeittiöissä, mi-
käli ruoka on kuljetettu sinne kunnallisen toimintayksikön keittiöstä. 
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Ateriapalvelu/yksityinen ostopalvelu 
vähintään 10 % sotainvalidit 
 

9,80 euroa/ateria 

 
 Kylvetyspalvelu  

Kylvetyspalvelu käyntikerralta ilman kuljetusta 
(sisältää avustajan) 
Kuljetus/yhdensuuntainen matka 
 
Avoasiakkaiden sauna- ja pyykkihuoltomaksu, 
Haaparinne 

7,00 euroa/ kerta 
 
3,30 euroa/ matka 
 
3,30 euroa/ kerta 

  
 
 Pesulapalvelut/yksityinen ostopalvelu   

Vaatteiden pesu 
(väh. 10 %, sotainvalidit) 
Vaatteiden pesu Pälkäne (+kuljetus) 

Todellisten kustan-
nusten mukaan 
8,50 euroa 

 
 Päiväkeskustoiminta 
 Pentorinne, Kukkiakoto, Palvelutalo Kanerva 

Päiväkeskustoimintapäivä, 
ei sisällä kuljetusta. 
Sotaveteraanit, joilla maksuton ateria 
 
Kuljetus/yhdensuuntainen matka 

18,00 euroa/päivä  
 
12,00 euroa/päivä  
 
  3,30 euroa/matka 

  
 Turvapalvelu  

Turvapalvelu (vähintään 10 %, sotainvalidit) todelliset kustannukset 
Turvapalvelu (Maijala)  45,00 euroa/kk 

 
 Kauppapalvelu 

Ostokerta (vähintään 10 %, sotainvalidit) todelliset kustannuk-
set 
 

 
Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut  
Kuljetus, yhdensuuntainen matka linja-autotaksan mu-

kainen maksu 
Kuljetus, liikuntaryhmä 3,30 euroa/yhden- 

suuntainen matka 
Matkojen määrä enintään 8 yhden-

suuntaista matkaa/kk 
  

Geriatrinen kuntoutus, Pälkäne 
liikuntaryhmät (45-60 min) 6 kertaa 3,00 euroa/kerta 
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liikuntaryhmät (45-60 min) 12 kertaa 3,00 euroa/kerta  
liikuntaryhmä  (45-60 min) 15 kertaa 3,00 euroa/kerta  

    
 
 Muut tukipalvelut 
 
 Asiointi- ja saattamispalveluissa sekä muihin niihin verrattavissa tukipalve-

luissa sovelletaan kotona annettavan tilapäisen palvelun taksaa. 
  
 Muista tukipalveluista henkilön palvelusta välittömästi kunnalle aiheutuneita 

kustannuksia vastaava maksu. 
 

Kangasalan palvelutalosäätiön Jalmarin Koto 
  
 Kaupunki laskuttaa asiakkailta Jalmarin Kodolta ostamistaan kotihoidon pal-

veluista asiakasmaksut. Päiväkeskuksen palveluista ja päiväkeskuksen kulje-
tuksista Jalmarin Koto laskuttaa asiakasmaksut kunnan sosiaalipalvelujen 
asiakasmaksujen mukaisesti. Muista palveluista Jalmarin Koto perii säätiön 
hallituksen vahvistaman palveluhinnaston mukaiset maksut. 

   
5. 

 OMAISHOIDON TUKI 
 
 Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajan järjestettävistä omaishoitajan anta-

maa hoitoa ja huolenpitoa korvaavista palveluista peritään asiakasmaksulain 
6b §:n mukaisen kiinteän vuorokausimaksun enimmäismäärä 11,40 euroa/vrk. 

 
Omaishoidon tilapäisen lomituksen (alle 4 tuntia) asiakasmaksu on käynti-
maksun suuruinen, 12,00 euroa. 

  
6. 

 ASUMISPALVELUT; tehostettu asuminen 
 
 Pitkäaikainen tehostettu asumispalvelu  

Asiakasmaksut määräytyvät vanhusten osalta sosiaali- ja terveyslautakun-
nan (10.12.2015 § 113) antaman toimintaohjeen perusteiden mukaisesti ja 
muiden asiakasryhmien, kuten päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tehos-
tettu palveluasuminen, osalta sosiaali- ja terveyslautakunnan 10.12.2015  
§ 112 antaman toimintaohjeen mukaisesti  

 
Lyhytaikainen/tilapäinen asumispalvelu 
- sosiaalihuoltolain mukaisissa asumispalveluissa 
 
 
-Jos tilapäinen asumispalvelu tai perhehoito järjestetään 
vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuollos-
ta annetun lain nojalla peritään  
- ylläpidosta (vuokra ja ruoka ym.) 

35,00 euroa/vrk   
 
 
 
 
35,00 euroa/vrk 
20,80 euroa/ vrk 
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-alle 16 vuotiaalta 
 

 

  
  
 

Ikäihmisten perhehoito 
-pitkäaikainen 
 
-lyhytaikainen 

65 % kuukausit-
taisista nettotu-
loista 
35,00 euroa/vrk 
17,00 euroa/osa-
hoitopäivä (4-10  
h) 

 
 7. 
 VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU 
  
 Kuljetuspalvelu 

Henkilön kuljetus 
(yhdensuuntainen matka) 

Tampereen seudun 
joukkoliikenteen vyöhy-
kealueella vyöhykemak-
sun mukainen kertamak-
su, vyöhykkeiden ulko-
puolella Matkahuollon 
maksutaulukon mukai-
nen maksu 

 Kangasalalaisille vaikeavammaisille myönnetty kuljetuspalvelu on voimassa 
Kangasalan kaupungin ja sen lähikuntien alueella (Kuhmoinen, Lempäälä, 
Orivesi, Pälkäne, Tampere, Valkeakoski). 

 
8.  

 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT 
  
 Kehitysvammaisten tilapäishoito  

- ylläpitomaksu 
- ylläpitomaksu (alle 16-vuotiaat) 
- osavuorokautinen hoito (16 v. täyttäneiltä) 
 
 
- osavuorokautinen hoito (alle 16-vuotias) 
- aamupäivähoito, alle 3 h 
- iltapäivähoito, alle 3 h 

35,00 euroa/vrk 
20,80 euroa/vrk 
22,50 euroa/ päivä 
 
maksuton 
8,10 euroa 
8,10 euroa 

 
 Asuminen 

Ylläpitomaksu 
Juhanankartano 
- vaativa autettu ja autettu asuminen 

 
 
55,00 euroa/kk 
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Kaarinankodit 
- autettu asuminen 
- ohjattu asuminen 
Kuusalonki 
-asumispalvelumaksu 
-autettu ja ohjattu asuminen 
Kehitysvammaisten perhehoito 
-erityishuoltona järjestettävä pitkäaikaisen perhe-
hoidon ylläpitomaksu sisältää vuokran, ateriat se-
kä ylläpidon 
 

 
43,00 euroa/kk 
25,00 euroa/kk 
 
35,00 euroa/vrk 
15,00 euroa/kk 
 
 
 
481,50 euroa/kk 

 
  

Ateriamaksut 
Toimintakeskus 
Autettu asuminen 
           -    kokopäiväateria 
           -    osapäiväateria 
           -    yksittäinen ateria (Kuussalonki) 
 
Ohjattu asuminen 
           -    kokopäiväateria 
           -    osapäiväateria 
           - yksittäinen ateria (Kuussalonki) 
 

 4,35 euroa/ateria 
 
10,40 euroa/vrk 
  5,20 euroa/vrk 
  4,35 euroa/ateria  
 
 
10,40 euroa/vrk 
  5,20 euroa/vrk 
  4,35 euroa/ateria  
 

  
9. 

 LAITOSHOITO; Lyhytaikainen laitoshoito 
  
 Lyhytaikainen laitoshoito 

-hoitopäivämaksut 
 
-hoitomaksukaton  683 euroa täyttyessä 
 
-päivä- ja yöhoito 

48,90 euroa/ hoitopäivä 
 
22,50 euroa/ hoitopäivä 
  
22,50 euroa/ hoitopäivä  

  
Pitkäaikainen laitoshoito 
- enintään 85 % kuukausitulosta tai  
- enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketusta kuukausituloista, jos pit-
käaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon al-
kamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olo-
suhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuu-
kausitulot,  
- henkilökohtaiseen käyttöön jäätävä vähintään 108 euroa/kk.  

 
 10. 
 PALVELUSETELIN ARVO 
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 Vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelin perusarvo on  
 110 euroa/vuorokausi. Setelin arvo on tulosidonnainen. 
 Omaishoidon vapaan palvelusetelin perusarvo on 117 euroa. 
 
 
 
 
 
 11. 
 PERHEHOITO 
 

Muusta kuin lastensuojelulain mukaisesta perhehoidosta peritään sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7c §:n mukaisen säännök-
sen mukainen maksu soveltaen ylärajasäännöstä. 

  
Kehitysvammaisten perhehoidosta peritään ylläpitomaksu, ks. kohta 8. 

 
12. 

 LASTENSUOJELU 
 
 Lastensuojelun mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälki-

huoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumis-
palveluista lapsen vanhemmilta perittävä maksu määrätään lastensuojelulain 
19 §:n ja maksulain 7 §:n perusteiden mukaisesti. 

 
 Maksulain 7 §:n 2 ja 3 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena 

avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoi-
dosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen tai nuoren tuloista perittä-
vä maksu määrätään maksuasetuksen 20 §:n 2 momentin ja maksulain 7 §:n 
2 ja 3 momentin perusteiden mukaisesti, enintään 1.835,20 euroa/kk. 

 
 Lapsiperheiden kotipalvelusta ei määrätä asiakasmaksua lastensuojelun 

asiakasperheille eikä myöskään toimeentulotukea saaville lapsiperheille. 
   
 

13. 
 TERVEYDENHUOLTO 
 
 Avosairaanhoito (maksut peritään 18 v. täyttäneeltä) 

Lääkäripalvelut 
- vuosimaksu lääkäripalvelusta voimassa  
  kalenterivuoden 
 
- käyntimaksu, ellei vuosimaksua ole maksettu 
 
Sairaanhoitajapalvelut  
- käyntimaksu, peritään kolmelta ensimmäiseltä 
käynniltä kalenterivuoden aikana (asiakasmaksu-

 
41,20 euroa 
 
 
20,60 euroa 
 
 
9,30 euroa 
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laki 5 § 1 a) 
 
- ym. käyntimaksuja ei peritä, jos henkilöltä peri- 
  tään hoitomaksu kunnalliseen hoitolaitokseen  
  (vanhainkoti)  
-maksuja ei peritä, jos asiakkaalla on vapaakortti 

 
 
 
 Erikoissairaanhoito 

- poliklinikkamaksu/päivystysmaksu 
 
- päiväkirurgia 
 
- maksuja ei peritä, jos asiakkaalla on vapaakortti 

41,20 euroa 
 
135,10 euroa 
  
 
 

 
 

Lääkärintodistusmaksu 
- ajokorttitodistus (myös iän ja terveydentilan val- 
  vontatodistukset 
- muut lausunnot 

61,00 euroa 
 
50,80 euroa 
  

 
Tilapäinen kotisairaanhoito 
- lääkärin kotikäynti 
 
- muun hoitohenkilökunnan käynti 

18,90 euroa 
 
12,00 euroa  

     
Sarjassa annettava hoito (maksu 18 v. täyttäneeltä 
- hoitokerta (mm. jalkahoito, siedätyshoito) 11,40 euroa 

  
 
Yksilöllinen fysioterapia 
- hoitokerta (mm. valohoito) 11,40 euroa 

  
 
Suun terveydenhuolto (maksut 18 v. täyttäneeltä) 
- perusmaksu suuhygienistin käynniltä 
- perusmaksu hammaslääkärin käynniltä 
- perusmaksu erikoishammaslääkärin käynniltä 
- hammaskuva 
- panoraamaröntgenkuvaus 
- ehkäisevä hoito 
- sairauksien hoito 
  vaativuusluokka 0-2 
  vaativuusluokka 3-4 
  vaativuusluokka 5-7 

10,20 euroa  
13,10 euroa  
19,20 euroa  
  8,40 euroa  
18,90 euroa  
  8,40 euroa  
 
  8,40 euroa  
18,90 euroa  
37,50 euroa  
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  vaativuusluokka 8-10 
  vaativuusluokka 11- 
- proteettiset toimenpiteet  
      pohjaus 
      korjaus 
      akryyliosa- ja kokoproteesi 
      kruunut ja sillat hampaalta 
      rankaproteesi 

54,90 euroa  
77,00 euroa  
 
54,90 euroa  
37,50 euroa  
183,50 euroa  
183,50 euroa  
222,70 euroa  

    
 
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 
- terveyskeskuslääkärin tai hammaslääkärin  
  vastaanottoajasta 15 vuotta täyttäneeltä 
Maksu peritään, jos aikaa ei peruuteta viimeis- 
tään vuorokautta aikaisemmin 

50,80 euroa 
  

 
Yksityislääkärin lähetteellä tehtävät tutkimukset 
- laboratorio- ja kuvantamistutkimukset  
 
 
- radiologin lausunnot 
- erikoismateriaalimaksu  
                 -cd-tallenne 
                 -sähköinen kuvantaminen 
 

Palvelun tuottamisesta 
aiheutuvien kustannusten 
mukaan 
21,00 euroa 
 
29,70 euroa 
20,30 euroa 

 
Sairaankuljetus 
- omavastuu 25,00 euroa 
 
Lyhytaikainen laitoshoito 
- hoitopäivämaksu hoitopäivältä 
 
- päivä- ja yöhoito 
 
- kuntoutushoito 
 
- hoitomaksu maksukaton täyttyessä 

48,90 euroa 
 
22,50 euroa 
 
16,90 euroa  
 
22,50 euroa  

 
Pitkäaikainen laitoshoito 
- enintään 85 % kuukausitulosta tai  
- enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista, jos pitkä-
aikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamis-
ta elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja 
hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot,  
- henkilökohtaiseen käyttöön jäätävä vähintään 108 euroa/kk.  
 
Kotisairaala 
-käyntimaksu 12,00 euroa 
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(ei kerrytä maksukattoa) 
-päiväsairaalahoito (kotisairaalassa) 
(kerryttää maksukattoa) 

 
22,50 euroa/hoitopäivä 

 
Oikeuslääkeopillinen tutkimus 
- verinäyte 
- verinäyte klo 21-7 välisenä aikana ja pyhäpäivinä 
- todistusmaksu (papereiden perusteella kirjoitettu, 
                           ei sisällä käyntiä) 
- humalatilatutkimus 

  6,58 euroa 
13,16 euroa 
16,25 euroa 
 
25,73 euroa 

 
 
 
 
14. MAKSUKATTO 
 
Asiakasmaksulain mukaan palvelun käyttäjällä on kohtuuttoman maksurasi- 
tuksen estämiseksi 683 euron maksukatto. Maksujen yhteismäärää lasketta-
essa otetaan huomioon kalenterivuoden aikana perityt erikseen määritellyistä 
hoitopalveluista perityt maksut (keskus- ja aluesairaalat, terveyskeskussairaa-
lat ja kunnan ylläpitämät vanhainkodit). 
Maksukaton täytyttyä vapaakortin myöntää se hoitolaitos, missä maksukatto 
täyttyy. 
 
15. 
MAKSUN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN JA ALENTAMINEN 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 11 § mukaan maksu on jätet-
tävä perimättä tai sitä on alennettava, jos maksun periminen vaarantaa henki-
lön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvel-
vollisuuden toteuttamista. 
 
 16. 
INDEKSITARKISTUKSET 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät maksut ja tulosidonnaisten 
maksujen tulorajat on sidottu indeksiin. Indeksitarkistukset tehdään joka toi-
nen vuosi sosiaali- ja terveysministeriön Suomen säädöskokoelmassa julkai-
semien indeksillä tarkistettujen euromäärien mukaisiksi.  

 
 17. 
 SOVELTAMISOHJEET 
 Tarkempia ohjeita soveltamisesta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveyslauta-

kunta. 
 Voimaantulo 1.1.2018. 


