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Kangasalan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut, 

palvelusetelin arvo 1.7.2021 alkaen 

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

muutosten (1201/2020), 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 palve-

luista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria määrättäessä noudatetaan, mitä 

siitä on säädetty ja tässä määrätty. 

Sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuk-

sen mukaisin perustein. 

2. KOTIHOITO JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU; JATKUVA JA SÄÄNNÖLLINEN 

Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään asiakasmaksulain 10 e § 

maksuasetuksen 3 § mukaisesti palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien mää-

rän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan seuraavasti: 

Perheen koko, hen-

kilömäärä  

1) 

1 2 3 4 5 6  

Tuloraja euroa/kk 

2) 

588 1084 1701 2103 2546 2924 

 

Tunnit /kk Maksuprosentti (%) perheen koon mukaan,  

tulorajan ylittävistä tuloista 

4 tuntia tai vähem-

män 

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 9,0 

7 14,00 12,25 10,50 10,50 10,5 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 



  

Kangasalan kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus  Vaihde   

PL 50, 36201 Kangasala Kunnantie 1, 36200 Kangasala p. 03 5655 3000 www.kangasala.fi 

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 enemmän 35,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

 

1) Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja 

maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta 

henkilöstä. 
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2) Asiakkaan ja hänen puolisonsa jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut ve-

ronalaiset ansio- ja pääomatulot (bruttotulot), joihin tehty on asiakasmaksulaissa 

10 g ja 10 c § säädetyt vähennykset. Tuloiksi huomioidaan myös verosta vapaat 

tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä sekä 10 i:ssä 

tarkoitettu laskennallinen metsätulo (maksuasetuksen 27, 28a, 29 ja 30 § sekä 

Asiakasmaksulaki 10 f §) 

Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä käytetään 

maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit 

huomioidaan kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään 

lähimpään kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin. 

Kotihoidosta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa palvelu- ja hoitosuunni-

telma. Kotihoidon asiakasmaksusta ja palvelun myöntämisestä päättää asianomai-

nen kotihoidon asiakasohjaaja/kotihoidon esimies ja lapsiperheiden kotipalvelun 

osalta perhetyön ohjaaja. 

Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään pal-

velun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen, joka määritellään laske-

malla keskimääräinen käyntikustannus viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen perus-

teella. 

Asiakkaalle voidaan hakemuksesta myöntää alennusta tai vapautusta säännöllisen 

kotihoidon maksuun, mikäli asiakkaan varat eivät riitä välttämättömiin menoihin. 

Asiakkaan maksuvaraa arvioidaan toimeentulotukinormistoa apuna käyttäen. Mak-

sualennusta tai perimättä jättämistä ei voida myöntää, mikäli asiakkaan varallisuu-

den arvo ylittää 3400 euroa (pariskunnilla 6800 euroa). 

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. 
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Kotihoidon arviointijakso 

Palvelutarpeen arviointikäynti maksuton 

Käynneistä peritään tilapäisen kotihoidon maksu 12,00 euroa/käynti, vuoro-

kaudessa korkeintaan 

24,00 euroa 

Jos asiakas on jo kotihoidon piirissä, peritään häneltä normaali kotihoidon asiakas-

maksu. 

 

Kotisairaanhoito 

lääkärikäynti 18,90 euroa 

muun hoitohenkilökunnan käynti 12,00 euroa 

 

4. KOTIHOITO; TUKIPALVELUT 

Tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut: 

Ateriapalvelu/kunnallinen toiminta  

Ruokailu ruoanvalmistustoimintayksikössä 6,50 euroa/ateria 

Kotiin toimitettu ruoka kuljetuksineen (ei sisälly: ruo-

kajuoma, leipä, voi/vastaava) 

7,00 euroa/ateria 

Palvelutalo Maijala: Päivällinen 5,20 euroa 

 

Edellä mainittua (ruokailu ruoanvalmistusyksikössä 6,50 euroa) sovelletaan myös 

vanhustentalojen, palvelukeskusten ja vastaavien jakelukeittiöissä, mikäli ruoka on 

kuljetettu sinne kunnallisen toimintayksikön keittiöstä. 

 

Ateriapalvelu/yksityinen ostopalvelu 

vähintään 10 % sotainvalidit 

- lounasseteli 

 

10,90 euroa/ateria 
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Kylvetyspalvelu 

Kylvetyspalvelu käyntikerralta ilman kuljetusta (sisäl-

tää avustajan) 

7,00 euroa/ kerta 

Kuljetus/yhdensuuntainen matka 3,30 euroa/ matka 

Avoasiakkaiden sauna- ja pyykkihuoltomaksu, Haa-

parinne 

3,30 euroa/ kerta 

  

Pesulapalvelut/yksityinen ostopalvelu   

Vaatteiden pesu (väh. 10 %, sotainvalidit) Todellisten kustannusten 

mukaan 

Vaatteiden pesu Pälkäne (+kuljetus) 8,50 euroa 

 

Päiväkeskustoiminta 

Pentorinne, Palvelutalo Kanerva 

Päiväkeskustoimintapäivä, ei sisällä kuljetusta 18,00 euroa/päivä 

Kuljetus/yhdensuuntainen matka 3,30 euroa/matka 

  

Turvapalvelu  

Turvapalvelu (vähintään 10 %, sotainvalidit) todelliset kustannukset 

Turvapalvelu (Maijala) 45,00 euroa/kk 

 

Kauppapalvelu 

Ostokerta (vähintään 10 %, sotainvalidit) todelliset kustannukset 

 

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut  

Kuljetus, yhdensuuntainen matka linja-autotaksan mukai-

nen maksu 

Kuljetus, liikuntaryhmä 3,30 euroa/ 

yhdensuuntainen matka 
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Matkojen määrä enintään 8 yhdensuun-

taista matkaa/kk 

  

Geriatrinen kuntoutus 

Ohjattu liikuntaryhmä (2 kk kuntoutusjakso) 4,00 euroa/kerta 

Omatoiminen liikuntaryhmä 2,00 euroa/kerta  

Kuljetus liikuntaryhmään 3,30 euroa /yhdensuun-

tainen matka  

Etäkuntoutusryhmä (2 kk kuntoutusjakso) 2,00 euroa/kerta 

 

Muut tukipalvelut 

Asiointi- ja saattamispalveluissa sekä muihin niihin verrattavissa tukipalveluissa sovel-

letaan kotona annettavan tilapäisen palvelun taksaa. 

Muista tukipalveluista henkilön palvelusta välittömästi kunnalle aiheutuneita kustan-

nuksia vastaava maksu. 

 

Kangasalan palvelutalosäätiön Jalmarin Koto 

Kaupunki laskuttaa asiakkailta Jalmarin Kodolta ostamistaan kotihoidon palveluista 

asiakasmaksut. Päiväkeskuksen palveluista ja päiväkeskuksen kuljetuksista Jalmarin 

Koto laskuttaa asiakasmaksut kunnan sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen mukai-

sesti. Muista palveluista Jalmarin Koto perii säätiön hallituksen vahvistaman palvelu-

hinnaston mukaiset maksut.   

5. OMAISHOIDON TUKI 

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajan järjestettävistä omaishoitajan antamaa 

hoitoa ja huolenpitoa korvaavista palveluista peritään asiakasmaksulain 6b §:n mu-

kaisen kiinteän vuorokausimaksun enimmäismäärä 11,40 euroa/vrk. 

Omaishoidon tilapäisen lomituksen (alle 4 tuntia) asiakasmaksu on käyntimaksun 

suuruinen, 12,00 euroa. 
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6. ASUMISPALVELUT; tehostettu asuminen 

Pitkäaikainen tehostettu asumispalvelu  

Asiakasmaksut määräytyvät asiakasmaksulain (1201/2020) mukaisesti. 

- enintään 85 % kuukausitulosta, joista on tehty 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt 

vähennykset tai 

- enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketusta kuukausituloista, jos pitkäai-

kaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alka-

mista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuh-

teissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausi-

tulot, joista on tehty edellä tarkoitetut vähennykset. 

- jos kuitenkin molemmat puolisot ovat samassa em. palvelussa, maksu 85 

% asiakkaan kuukausitulosta. 

- henkilökohtaiseen käyttöön jäätävä vähintään 164 euroa/kk. 

 

Lyhytaikainen/tilapäinen asumispalvelu 

Sosiaalihuoltolain mukaisissa asumispalveluissa 35,00 euroa/vrk   

Jos tilapäinen asumispalvelu tai perhehoito järjeste-

tään vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten eri-

tyishuollosta annetun lain nojalla peritään  

- ylläpidosta (vuokra ja ruoka ym.) 

35,00 euroa/vrk 

Alle 16 vuotiaalta 20,80 euroa/ vrk 

  

Ikäihmisten perhehoito/pitkäaikainen 

Asiakasmaksut määräytyvät asiakasmaksulain (1201/2020) mukaisesti.  

- enintään 85 % kuukausitulosta, joista on tehty 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt 

vähennykset tai 

- enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketusta kuukausituloista, jos pitkäai-

kaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alka-

mista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuh-

teissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausi-

tulot, joista on tehty edellä tarkoitetut vähennykset. 
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- jos kuitenkin molemmat puolisot ovat samassa em. palvelussa, maksu 85 

% asiakkaan kuukausitulosta. 

- henkilökohtaiseen käyttöön jäätävä vähintään 164 euroa/kk. 

Asiakkaalle voidaan hakemuksesta myöntää alennusta tai vapautusta pitkäaikai-

sen tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon maksuun, mikäli asiakkaan varat 

eivät riitä välttämättömiin menoihin. Asiakkaan maksuvaraa arvioidaan toimeentu-

lotukinormistoa apuna käyttäen. Maksualennusta tai perimättä jättämistä ei voida 

myöntää, mikäli asiakkaan varallisuuden arvo ylittää 3400 euroa (pariskunnilla 6800 

euroa). 

 

Ikäihmisten perhehoito/lyhytaikainen 

Lyhytaikainen 35,00 euroa/vrk 

17,00 euroa 

/osahoitopäivä (3-8 h) 

7. VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU  

Kuljetuspalvelu 

Henkilön kuljetus, yhdensuuntainen matka Tampereen seudun jouk-

koliikenteen vyöhykealu-

eella vyöhykemaksun mu-

kainen kertamaksu, vyö-

hykkeiden ulkopuolella 

Matkahuollon maksutaulu-

kon mukainen maksu 

Kangasalalaisille vaikeavammaisille myönnetty kuljetuspalvelu on voimassa Kangas-

alan kaupungin ja sen lähikuntien alueella (Kuhmoinen, Lempäälä, Orivesi, Pälkäne, 

Tampere, Valkeakoski). 

8. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT 

Kehitysvammaisten tilapäishoito  

Ylläpitomaksu 35,00 euroa/vrk 

Ylläpitomaksu (alle 16-vuotiaat) 20,80 euroa/vrk 
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Osavuorokautinen hoito (16 v. täyttäneiltä) 22,50 euroa/ päivä 

Osavuorokautinen hoito (alle 16-vuotias) maksuton 

Aamupäivähoito, alle 3 h 8,10 euroa 

Iltapäivähoito, alle 3 h 8,10 euroa 

 

Asuminen 

Ylläpitomaksu  

Juhanankartano 

- vaativa autettu ja autettu asuminen 

 

55,00 euroa/kk 

Kaarinankodit 

- autettu asuminen 

 

43,00 euroa/kk 

Kaarinankodit 

- ohjattu asuminen 

 

25,00 euroa/kk 

Kuusalonki 

- asumispalvelumaksu 

 

35,00 euroa/vrk 

Kuusalonki 

- autettu ja ohjattu asuminen 

 

15,00 euroa/kk 

Kehitysvammaisten perhehoito. 

Erityishuoltona järjestettävä pitkäaikaisen perhehoi-

don ylläpitomaksu sisältää vuokran, ateriat sekä yl-

läpidon. 

481,50 euroa/kk 

 

Ateriamaksut 

Toimintakeskus  4,35 euroa/ateria   

Autettu ja ohjattu asuminen  

Kokopäiväateria 10,40 euroa/vrk 

Osapäiväateria 5,20 euroa/vrk 

Yksittäinen ateria (Kuussalonki) 4,35 euroa/ateria  
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9. LAITOSHOITO; Lyhytaikainen laitoshoito 

Lyhytaikainen laitoshoito 

Hoitopäivämaksut 48,90 euroa/ hoitopäivä 

Hoitomaksukaton 683 euroa täyttyessä 22,50 euroa/ hoitopäivä 

Päivä- ja yöhoito 22,50 euroa/ hoitopäivä 

  

Pitkäaikainen laitoshoito 

Asiakasmaksut määräytyvät asiakasmaksulain (1201/2020) mukaisesti. 

- enintään 85 % kuukausitulosta, joista on tehty 10 c §:ssä säädetyt vähen-

nykset tai 

- enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketusta kuukausituloista, jos pitkäai-

kaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alka-

mista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuh-

teissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausi-

tulot, joista on tehty edellä tarkoitetut vähennykset. 

- jos kuitenkin molemmat puolisot ovat samassa em. palvelussa, maksu 85 

% asiakkaan kuukausitulosta. 

- henkilökohtaiseen käyttöön jäätävä vähintään 110 euroa/kk.  

 

10. PALVELUSETELIN ARVO 

Vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelin perusarvo on 117 euroa/vuo-

rokausi. Setelin arvo on tulosidonnainen. 

Omaishoidon vapaan palvelusetelin perusarvo on 117 euroa. 

11. PERHEHOITO 

Pitkäaikainen perhehoito 

Asiakasmaksut määräytyvät asiakasmaksulain (1201/2020) mukaisesti. 

- enintään 85 % kuukausitulosta, joista on tehty 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt 

vähennykset tai  
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- enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketusta kuukausituloista, jos pitkäai-

kaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alka-

mista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuh-

teissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausi-

tulot, joista on tehty edellä tarkoitetut vähennykset. 

- jos kuitenkin molemmat puolisot ovat samassa em. palvelussa, maksu 85 

% asiakkaan kuukausitulosta. 

- henkilökohtaiseen käyttöön jäätävä vähintään 164 euroa/kk. 

12. LASTENSUOJELU 

Lastensuojelun mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona 

lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista 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 perhehoidosta, laitoshuol-

losta tai asumispalveluista lapsen tai nuoren tuloista perittävä 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 asiakas-

perheille eikä myöskään toimeentulotukea saaville lapsiperheille. 

13. TERVEYDENHUOLTO 

Avosairaanhoito (maksut peritään 18 v. täyttäneeltä) 

Lääkäripalvelut 

- käyntimaksu, peritään kolmelta ensimmäi-

seltä käynniltä kalenterivuoden aikana 

 

20,60 euroa 

 

Käyntimaksuja ei peritä, jos henkilöltä peritään hoitomaksu kunnalliseen hoitolaitok-

seen (vanhainkoti). Maksuja ei peritä, jos asiakkaalla on vapaakortti. 

 

Erikoissairaanhoito 

Poliklinikkamaksu/päivystysmaksu 41,20 euroa 
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Päiväkirurgia 135,10 euroa 

Maksuja ei peritä, jos asiakkaalla on vapaakortti. 

 

Lääkärintodistusmaksu 

Ajokorttitodistus (myös iän ja terveydentilan valvon-

tatodistukset) 

61,00 euroa 

Muut lausunnot, oman erikoissairaanhoidon todis-

tukset (psykiatrian alat) 

50,80 euroa 

 

Tilapäinen kotisairaanhoito 

Lääkärin kotikäynti 18,90 euroa 

Muun hoitohenkilökunnan käynti 12,00 euroa 

 

Sarjassa annettava hoito (maksu 18 v. täyttäneeltä) 

Hoitokerta (mm. jalkahoito, siedätyshoito) 

Puhe- ja ääniterapian sarjahoito on perustervey-

denhuollossa maksuton. 

11,40 euroa  

 

Yksilöllinen fysioterapia 

Hoitokerta (esim. fysio-, puhe-, toiminta-, ravitsemus- 

tai jalkaterapeutin arvio-, hoito tai neuvontakäynti) 

11,40 euroa  

 

Suun terveydenhuolto (maksut 18 v. täyttäneeltä) 

Perusmaksu suuhygienistin käynniltä 10,20 euroa  

Perusmaksu hammaslääkärin käynniltä 13,10 euroa  

Perusmaksu erikoishammaslääkärin käynniltä 19,20 euroa 

Hammaskuva 8,40 euroa 

Panoraamaröntgenkuvaus 18,90 euroa  
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Ehkäisevä hoito 8,40 euroa 

Sairauksien hoito     

- Vaativuusluokka 0-2 8,40 euroa 

- Vaativuusluokka 3-4 18,90 euroa  

- Vaativuusluokka 5-7 37,50 euroa 

- Vaativuusluokka 8-10 54,90 euroa 

- Vaativuusluokka 11- 77,00 euroa  

Proteettiset toimenpiteet  

- Pohjaus 54,90 euroa  

- Korjaus 37,50 euroa  

- Akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50 euroa  

- Kruunut ja sillat hampaalta 183,50 euroa 

- Rankaproteesi 222,70 euroa 

  

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 

Terveyspalveluiden ammattihenkilön vastaanotto-

käynti pois lukien mielenterveys- ja päihdepalvelui-

den vastaanottokäynnit. 

Maksu peritään 18 vuotta täyttäneeltä. 

Maksu peritään, jos aikaa ei peruuteta viimeistään 

vuorokautta aikaisemmin. 

50,80 euroa 

  

 

Yksityislääkärin lähetteellä tehtävät tutkimukset 

Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset Palvelun tuottamisesta ai-

heutuvien kustannusten 

mukaan 

Radiologin lausunnot 21,00 euroa 

Erikoismateriaalimaksu 

- cd-tallenne 

29,70 euroa 
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Erikoismateriaalimaksu 

- sähköinen kuvantaminen 

20,30 euroa 

 

Sairaankuljetus 

Omavastuu 25,00 euroa 

 

Lyhytaikainen laitoshoito 

Hoitopäivämaksu hoitopäivältä 48,90 euroa 

Päivä- ja yöhoito 22,50 euroa 

Kuntoutushoito 16,90 euroa  

Hoitomaksu maksukaton täyttyessä 22,50 euroa 

 

Pitkäaikainen laitoshoito 

- enintään 85 % kuukausitulosta, joista on tehty 10 c §:ssä säädetyt vähen-

nykset tai 

- enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista, jos pitkä-

aikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alka-

mista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuh-

teissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausi-

tulot, joista on tehty edellä tarkoitetut vähennykset. 

- jos kuitenkin molemmat puolisot ovat samassa em. palvelussa, maksu 85 

% asiakkaan kuukausitulosta. 

- henkilökohtaiseen käyttöön jäätävä vähintään 110 euroa/kk.  

 

Kotisairaala 

Käyntimaksu (ei kerrytä maksukattoa) 12,00 euroa 

Päiväsairaalahoito (kotisairaalassa) (kerryttää mak-

sukattoa) 

22,50 euroa/hoitopäivä 

 

Oikeuslääkeopillinen tutkimus 
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Verinäyte 6,58 euroa 

Verinäyte klo 21-7 välisenä aikana ja pyhäpäivinä 13,16 euroa 

Todistusmaksu (papereiden perusteella kirjoitettu, ei 

sisällä käyntiä 

16,25 euroa 

Humalatilatutkimus 25,73 euroa 

 

14. MAKSUKATTO 

Asiakasmaksulain mukaan palvelun käyttäjällä on kohtuuttoman maksurasituksen 

estämiseksi 683 euron maksukatto. Maksujen yhteismäärää laskettaessa otetaan 

huomioon kalenterivuoden aikana perityt erikseen määritellyistä hoitopalveluista 

perityt maksut (keskus- ja aluesairaalat, terveyskeskussairaalat 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 jätettävä 

perimättä tai sitä on alennettava, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai per-

heen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden to-

teuttamista. 

16. INDEKSITARKISTUKSET 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät maksut ja tulosidonnaisten mak-

sujen tulorajat on sidottu indeksiin. Indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi sosi-

aali- ja terveysministeriön Suomen säädöskokoelmassa julkaisemien indeksillä tarkis-

tettujen euromäärien mukaisiksi.  

17. SOVELTAMISOHJEET 

Tarkempia ohjeita soveltamisesta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveyslautakunta. 

Voimaantulo 1.7.2021. 


