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Terveydenhuollon avohoitomaksut määräytyvät kulloinkin voimassa olevan asetuksen mukaisesti. 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734. 
 
 

TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDONMAKSUT 
 
Poliklinikan antama tutkimus ja hoito alle 18-vuotiaille henkilöille on maksutonta PTH ja ESH. 
 
Käyntimaksut lääkärin vastaanotolla      Vuosimaksu 41,80 € 

   20,90 €/käynti 
 
Peritään enintään 41,80 euron vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden Selänteen 
terveyskeskuksissa; jos palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua, peritään häneltä 20,90 euron 
käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Etävastaanotosta peritään normaali 
käyntimaksu. Hoitajan vastaanotoista ei peritä maksua 1.7.2021 alkaen. 
 
Päivystysmaksu        28,70 €/käynti 
Päivystysmaksu peritään terveyskeskuksen pkl:lla tapahtuneista päivystyskäynneistä lauantaisin, 
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. 
 
Sairaalan poliklinikkamaksu       41,80 €/käynti 
Peritään terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti sairaalassa (OAS, KPKS, PPSHP, Iisalmen sairaala) 
järjestämän päivystyksen yhteydessä arkisin kello 20.00–8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja 
pyhäpäivinä yli 18-vuotiailta. 

- ei peritä alle 18-vuotiaalta 
- ei peritä Selänteen alueella asuvilta rintamatunnuksen omaavilta, veteraaneilta eikä Suomen 

sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleilta 
Peritään terveyskeskuksen järjestämistä erikoissairaanhoitopalveluista (erikoislääkärit, 
etävastaanotto, maksusitoumukset/yksityiset palveluntuottaja) 

- ei peritä alle 18-vuotiaalta 
- ei peritä Selänteen alueella asuvilta rintamatunnuksen omaavilta, veteraaneilta eikä Suomen 

sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleilta 
 

 
Lyhytaikainen laitoshoito 

- lyhytaikaisessa laitoshoidossa ennen maksukaton täyttymistä 49,60 €/vrk 
- lyhytaikainen laitoshoito maksukaton (692 €/kalenterivuosi) ylittymisen jälkeen (26a§) 

          22,80 €/vrk 
- lisäksi lyhytaikainen hoito psykiatrian toimintayksikössä  22,80 €/vrk 

 
Päivä- ja yöhoidon maksu       22,80 € 
 
Kuntoutushoidon maksut 

- laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta 
kuntoutushoidosta        17,10 €/vrk 

- yksilökohtainen fysioterapia (7§)      11,60 €/käynti 
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- yksilökohtainen toimintaterapia     11,60 €/käynti 

- ryhmäohjaus        3,00 €/kerta 

Maksu peritään ryhmään hyväksymisen jälkeen (liikunta, elämäntapa, kuntosali) kaikilta 
suunnitelluilta kerroilta etukäteen (esim. 10 kertaa x3€). 

 

Pitkäaikainen laitoshoito käyttövara (7c§)     112,00 € 
 
Päiväkirurgia 136,90 €/toimenpide 
Päiväkirurgisesta toimenpiteestä peritään 

- maksusitoumukset/yksityiset palveluntuottajat 
- maksun perimiselle ei ole ikärajaa 
- jos asiakas jää osastolle/tulee osastolle edellisenä päivänä, peritään häneltä lisäksi 

lyhytaikaisen laitoshoidon maksu 
 
Sarjassa annettava hoito       11,60 €/hoitokerta 

- sarjassa annettava hoito 
- maksullisten kertojen enimmäismäärä 45 x/kalenterivuosi 
- dialyysihoito, lääkinnällinen kuntoutus, fysioterapia, haavahoito tai muu vastaava sarjassa 

annettava hoito (ei peritä, mikäli kyseessä hyposensibilisaatio (siedätyshoito)-, puhe- ja 
äänihäiriö-, säde- tai sytostaattihoito) 

- ei peritä alle 18 v 
- mikäli sarjahoito vaatii useamman käyntikerran päivässä, peritään päivä/yöhoidon maksu 

 
Kotisairaalamaksu 
Kotisairaalatoiminta on lääkärinvalvomaa kotisairaalahoitoa asiakkaan omassa kodissa tai 
palveluasumisessa tai lyhytaikaishoitoyksikössä. Kotisairaalassa hoidetaan esim. infektiopotilaita, 
joiden yleiskunto on niin hyvä, etteivät he tarvitse sairaalatasoista hoitoa muuten kuin esimerkiksi 
antibioottihoidon suonensisäisesti. 

- kotisairaala kotikäynnit      22,00 €/vrk 
Peritään vuorokausimaksu, jos asiakas ei ole säännöllisen palvelun piirissä . 

- mikäli kotisairaala-asiakas käy vastaanotolla, arviointiyksikössä tai osastolla omatoimisesti 
iv-tiputuksessa 1- 3/krt/vrk peritään asiakkaalta   22,00 €/vrk 

- ei peritä, jos asiakas on säännöllinen kuukausimaksuasiakas: 
o kotihoidon kuukausimaksu asiakas 
o tehostetun palveluasumisen asiakas 
o lyhytaikaishoidon asiakas 
o palvelusetelillä järjestetyn pitkäaikaisen hoivan asiakas 

- ei peritä alle 18 v 

- kotisairaalamaksu kerryttää maksukattoa 
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Suun- ja hampaiden tutkimus ja hoito 

- perusmaksu hammaslääkärin käynniltä    13,30 €/käynti 
- perusmaksu erikoishammaslääkärin käynniltä           19,50 €/käynti 
- perusmaksu suuhygienistin käynniltä  10,30 €/käynti 
- hammaskuva  8,50 €/kuva 
- panoraamaröntgen  19,20 €/kuva 
- ehkäisevä hoito/suunterveydenedistämisen tmp  8,50 €/käynti 

Lisäksi peritään toimenpidemaksut 18 v täyttäneiltä kulloinkin voimassa olevan enimmäistaksan 
mukaisesti. 
 
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpideluokituksen vaativuusluokan 
mukaan 

a) 8,50 € vaativuusluokkaan 0-2 kuuluvasta toimenpiteestä 
b) 19,20 € vaativuusluokkaan 3-4 kuuluvasta toimenpiteestä 
c) 38,00 € vaativuusluokkaan 5-7 kuuluvasta toimenpiteestä 
d) 55,60 € vaativuusluokkaan 8–10 kuuluvasta toimenpiteestä 
e) 78,00€ vaativuusluokkaan 11 tai sitä suurempaan vaativuusluokkaan kuuluvasta 

toimenpiteestä. 
 
Käyttämättä jäänyt tai peruuttamaton palvelu    51,50 € 
Peritään terveyskeskuslääkärin, suun- ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon 
avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen peruuttamatta jättämisestä (peritään 18 v- täyttäneiltä) 
mikäli peruuttamatta jättämiseen ei ole hyväksyttävää syytä. 
 
Maksu lääkärintodistuksesta 

- ajokorttitodistus ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi  61,80 €/todistus 
- C-todistus lapsen/eläkkeensaajan hoitotuen/vammaistuen hakemista varten 

51,50 €/todistus 
C- todistuksesta ei peritä maksua Selänteen alueella asuvilta rintamatunnuksen omaavilta, 
veteraaneilta eikä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleilta. 

- E-todistus työtapaturmasta, ammattitaudista, yksityistapaturmasta, liikennevahingosta ja 
sotilasvammasta/-sairaudesta     51,50 €/todistus 

- Lääkärintodistus/lausunto viranomaisille    51,50 €/todistus  
(esim. autoveronpalautusta, oikeudenkäyntiä, verotusta, aseenkatolupaa tms. varten sekä 
lausunnot terveydentilasta työvoimatoimistolle, maistraatille, puolustusvoimille, 
vakuutusyhtiölle, HIV-todistus viisumia varten, vieraskielinen lääkärinlausunto ja 
kansainvälinen rokotustodistus/keltakuumerokotus) 

- T-todistus        51,50 €/todistus 
Toimintakyvystä työpaikan hakua tai oppilaitokseen pyrkimistä varten. 

- Elintarviketodistus / Salmonellatodistus    20,00 €/todistus 
Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai 
lausunnosta, eikä nuorison terveystodistuksesta 

 

Maksukatto/ kalenterivuosi    692,00 €  
Maksukattoon tulevat muutokset voimaan 1.1.2022. Maksukattoon luetaan aikaisempien lisäksi:  

- suun- ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta (hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta) 
suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä (myös terveyskeskuksessa) 

- terveydenhuollon fysioterapeutin antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta 
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kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta 
ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä ylläpitävästä hoidosta 

- tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja kotisairaalahoidosta. 
 
 

KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT JA OHJAUS 
 
 

Kotihoidon tukipalvelut 
 
Tukipalvelut tukevat kotona asumista ennen kotihoidon aloittamista ja kotihoidon aloittamisen 
jälkeen ne täydentävät kotihoidon antamaa henkilökohtaista huolenpitoa. Tukipalvelut ovat monesti 
ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi. Tukipalveluita voivat saada 
myös omaishoidettavat. Tukipalveluita voi hakea kotikuntoutustiimin palveluohjaajan kautta. 
 

Seniorineuvola 
Seniorineuvolapalvelut ovat osa yli 65-vuotiaille tarkoitettuja ennaltaehkäiseviä avopalveluita. 
Toiminnan lähtökohtana on auttaa seniori-ikäistä edistämään omaa hyvinvointiaan ja terveyttään. 
Seniorineuvolat toimivat joka paikkakunnalla matalan kynnyksen palveluna. 

 

Muut tukipalvelut 
- Aterian hinta on kuntakohtainen ja kunnan määrittämä. 
- Ateria: lounas kuljetetaan arkipäivisin. 
- Aterian kuljetusmaksu       3,00 €/kerta 
- Kauppakassipalvelu Selänteen välittämä (kauppias perii erillisen keräilymaksun)  

          10,00 €/asiointikerta 
- Kauppakassipalvelu (ulkoistettu palvelu). Yrittäjä toimittaa ja keräilee asiakkaiden kauppa-

asiat. Asiakas voi ostaa kauppakassipalvelun suoraan yrittäjältä, jolloin yrittäjä määrittelee 
hinnan. 

- Saunapalvelumaksu, mikäli asiakkaalle ei ole kotona peseytymismahdollisuuksia. 
15 €/krt (sis.kuljetuksen) 

- Saunapalvelumaksu, jos ei tarvitse kuljetusta   10,00 €/kerta 
- Turvapuhelinpalvelun palvelutuottaja laskuttaa suoraan asiakkaalta (vastaanotto, asennus, 

huolto). 
- Paikantava GPS-ranneke: asiakas maksaa palvelun suoraan palvelutuottajalle. 
- Lääkeannosteluautomaatin käyttö on maksutonta säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Muilta 

asiakkailta peritään hoitajan kotikäyntimaksu (12,20€/kerta) lääkeannosteluautomaatin 
täyttämisestä(ei laitevuokraa). 

-  Säännöllisen kotihoidon asiakkailta päiväaikaisista turvapuhelinhälytyksistä ei peritä maksua. 
- Turvapuhelimen hälytyskäynninmaksu peritään kaikilta asiakkailta yöaikaisista (klo 22-7) 

hälytyskäynneistä       12,20 €/käynti 
- Turvapuhelinhälytyskäynti muuna aikana, jos ei ole säännöllisen kotihoidon asiakas 

12,20 €/käynti 
- Videovisit laitevuokra, jos ei muuta asiakkuutta   55,00 €/kk 
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Päivätoiminta          
16,00 €/pvä ilman 
kuljetusta 
21,00 €/pvä (sis. 
kuljetuksen 

Päivätoiminta on kotona asuvien ikäihmisten tavoitteellista ja toimintakykyä laaja-alaisesti tukevaa 
ryhmätoimintaa, jota järjestetään päivätoiminnan tiloissa jokaisessa kuntakeskuksessa. Maksu 
sisältää lounaan ja päiväkahvin.  

- päivätoiminnan yhteydessä tapahtuvasta saunapalvelusta peritään 10 €/kerta 
- osapäivätoimintamaksu (max. 3 tuntia), sisältää kuntouttavan toiminnan ja lounaan 

                                                           10€/pvä ilman  
        kuljetusta 

                                                      15 €/ pvä   
      (sis. kuljetuksen) 

- Päivätoimintamaksu Mansikan asukkaille 5€/pvä  
 

Arviointijakso/lyhytaikaishoito 
Hoitopäivämaksu  36,50 €/vrk 
 
Sisältää suunnitellun lyhytaikaisen arviointi/kuntoutusjakson, joka tukee asukkaan selviytymistä 
itsenäisesti kotona tai omaishoitajan kotona jaksamista. Asiakkaalla tulee olla mukana omat lääkkeet, 
vaatteet, vaipat, hammasharjat ym. Ei kerrytä maksukattoa. 
 
Asiakkaan odottaessa pysyvää tehostetun palveluasumisen paikkaa, käytetään lyhytaikaishoidon 
hoitopäivämaksua, vaikka odottaminen tapahtuisi yksityisen palveluntuottajan yksikössä. Tällöin 
voidaan käyttää myös palveluseteliä, jonka asiakkaan omavastuu on edellä mainittu. 
 

Omaishoito 
Omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivä (2-3vrk/kk)  11,60 €/vrk 
 
Omaishoidolla tarkoitetaan ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon 
järjestämistä kotona omaisen tai muun läheisen henkilön avulla, joka solmii kuntayhtymän kanssa 
sopimuksen omaishoidontuesta. Omaishoidontuki on kokonaisuus, joka muodostuu omaishoitajan 
antamasta hoidosta ja huolenpidosta, hoidettavalle annettavista tarpeenmukaisista palveluista, 
hoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, omaishoitajan vapaista ja omaishoitoa tukevista 
palveluista. 

 

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi(2) vuorokautta kalenterikuukautta kohden. 
Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme(3) vuorokautta kalenterikuukautta kohden, 
jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai 
jatkuvasti päivittäin. Mikäli hoito keskeytyy kalenterikuukautta kohden yhdessä tai useammassa 
jaksossa yli seitsemäksi vuorokaudeksi, hoitajan oikeus vapaaseen vähenee kolmesta vuorokaudesta 
kahteen vuorokauteen kalenterikuukautta kohti. Vapaata ei kerry ajalta, jolta hoitajalle ei makseta 
hoitopalkkiota. Vapaat voi pitää kuukausittain tai kerryttää pidettäviksi eri mittaisissa ennalta 
sovituissa jaksoissa sen kalenterivuoden aikana, jona oikeus vapaisiin on muodostunut. 
Omaishoidonsopimuksessa sovitaan yksilöllisesti vapaapäivien järjestelyistä. Selänteen alueella 
omaishoidon vapaa voidaan järjestää tilapäishoidossa, päivätoiminnassa, toimeksiantosopimuksella 
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perhehoidossa tai sijaishoitajan avulla. Omaishoidon vapaan vähentyminen, mikäli omaishoidon 
vapaata ei pidetä kokonaisina vuorokausina: Yhdeksi vapaapäiväksi lasketaan esim. kaksi alle 5 h 
kestävää vapaan käyttämistä, tai kuuden tunnin päivätoiminta. 
Omaishoidon lakisääteisten vapaiden ajalta (2-3 vrk/kk) hoidettavalta peritään asiakasmaksu, joka 
on 11,60 €/vrk. Omaishoitajan muun vapaan tai tilapäisen poissaolon ajalta hoidettavalta peritään 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukainen hoitovuorokausimaksu tai 
päivätoimintamaksu. Poikkeuksena ovat säännökset, joiden mukaan palvelu on asiakkaalle kokonaan 
tai osittain maksutonta. 
 
 

Kotihoidon palvelut 
 
Kotihoidon palvelut sisältävät kotona annettavan kotisairaanhoidon sekä kotona asumista ja 

toimintakykyä ylläpitävät kotona annettavat hoivapalvelut. 

 

Kotihoidon palveluihin hakeudutaan kotikuntoutustiimin palveluohjaajan kautta. Kotihoito tukee ja 

auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin 

selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten hygienian 

hoitamisesta. Kotihoidon työntekijät ovat pääasiassa lähihoitajia ja sairaanhoitajia. 

 

Kotihoidon työntekijät seuraavat asiakkaan vointia ja neuvovat palveluihin liittyvissä asioissa 

asiakkaita ja omaisia. Kotiin annettavia palveluita on mahdollista saada arvion perusteella tarpeen 

mukaan ympärivuorokauden myös iltaisin ja viikonloppuisin sekä yöaikaan. 

 
Kotihoidon maksu määräytyy sen mukaan, onko kyse tilapäisestä vai jatkuvasta, säännöllisestä 
avuntarpeesta. 

 

Kotihoidon tilapäinen kotikäynti (ei säännöllinen kotihoidon asiakas) 
 

- Kotihoidon hoitajan (lähihoitaja, kodinhoitaja, sairaanhoitaja, fysioterapeutti) 
12,20 €/kotikäynti 

- Kotikuntoutuskäynti 10 maksutonta käyntiä (sen jälkeen, kun asiakas on käyttänyt 10 
maksutonta käyntiä, hinta on      12,20 €/kotikäynti 

- Lääkärin/hammaslääkärin  19,20 €/kotikäynti 
 

Mikäli säännöllisen kotihoidon asiakas käy lääkärin vastaanotolla tai etävastaanotolla, peritään 
normaalit avohoidon vastaanottokäynnin maksut. 
Harvemmin kuin kerran viikossa, tehtävistä kotikäynneistä laskutetaan käynnit kotihoidon 
tilapäisenä kotikäyntinä esimerkiksi (tietyt verikokeet, INR, annosjakelu jne). 
Määräaikaiset ja rajatut hoitojaksot, korkeintaan 4 viikkoa kestävät, eikä jaksolle ole tehty hoito- ja 
palvelusuunnitelmaa, laskutetaan tilapäisenä hoitajan kotikäyntinä, esimerkiksi silmätippojen 
laittaminen leikkauksen jälkeen, tai Klexane-pistokset leikkauksen jälkeen määräaikaisesti. 

 
Maksutonta kotikuntoutusta asiakas saa korkeintaan yhden kymmenen (10) kerran jakson vuoden 
aikana. 
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Tehostettu kuntoutus/arviointijakso kotona 
Asiakkaan luona tapahtuvaa kotikuntoutustiimin ja kotihoidon yhdessä toteutettavaa kuntoutusta 
ja arviointia (kesto 2-6 viikkoa) toteutetaan aina ennen säännöllisen kotihoidon asiakkuuden 
alkamista (maksu arvion mukaan joko tilapäisen kotihoidon maksu 12,20 €/vuorokausi tai 
korkeintaan 300 €/arviointijakso. Määräytymiseen vaikuttaa käyntikertojen määrä ja jakson pituus. 
 

Kotihoidon kuukausimaksu 
Kuukausimaksu on asiakkaan palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan 
maksukyvyn ja perheen koon mukainen. Kuukausimaksu on maksuprosentin osoittama euromäärä 
tulorajan ylittävästä maksuasetuksen mukaisesta bruttokuukausitulosta. Tuloina otetaan 
huomioon asiakkaan ja hänen puolisonsa veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat 
tulot, laskennallinen metsätulo, eläkkeensaajan hoitotuki, vähennettynä asiakasmaksulain 
perustein vähennyksin. Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla 
ja maksuprosenttia alennetaan 1 % yksikköä kustakin seuraavasta henkilöstä. Alle 2 € 
kuukausimaksua ei laskuteta. Kuukausimaksu sisältää hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitut asiat. 
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. 
Kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia 
kustannuksia. 
Mikäli asiakkaalla on etäyhteyskäynnit VideoVisit -palvelu ainoastaan säännöllisenä kotihoitona 
niin säännöllisen kotihoidon maksua alennetaan 30 %. 

 
Kotihoidon maksu keskeytyy samana päivänä, mikäli asiakas joutuu sairaalaan asiakkaan 
terveydentilasta johtuvasta syystä. Kun kotihoito keskeytyy muista syistä esim. omaisten hoitaessa 
asiakasta ja asiakas ilmoittaa keskeytyksestä kaksi vuorokautta ennen keskeytyksen alkua ei 
keskeytyksen ajalle tule viiden päivän karenssia vaan maksu keskeytyy heti. Mikäli keskeytystä ei 
ole ilmoitettu asiakkaalta peritään asiakasmaksu viiden päivän ajalta ja maksu keskeytyy viisi päivää 
ylittävältä osalta. 
Maksun keskeytys huomioidaan yhtäjaksoisessa keskeytystapahtumassa. Jos palvelu keskeytyy, 
koko kuukauden maksua ei peritä lainkaan siltä kuukaudelta. 

 

Ikääntyneiden perhehoidon asiakasmaksut 
Perhehoito sopii ikääntyneille ja vammaispalveluiden asiakkaille, jotka tarvitsevat 
ympärivuorokautista hoitoa säännöllisesti. Perhehoitoon tulevan ikääntyneen tai 
vammaispalveluiden asiakkaan tulisi kuitenkin selvitä yöt ilman säännöllistä avuntarvetta. 
Perhehoito soveltuu erityisesti niille ikääntyneille, joilla omasta asunnosta muuton syynä ovat 
turvattomuus alentunut toimintakyky alkava/keskivaikea muistisairaus. 
Kehitysvammaisten erityishuollossa perittävät perhehoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 4§:n 2 mom. mukaan. Näiden osalta 
maksut löytyvät tämän hinnaston kehitysvammapalvelut osiosta (sivu 15). Lastensuojelulain nojalla 
järjestetyn perhehoidon asiakasmaksuja koskevat erilliset säädökset (sivu 12). 
 

Perhehoitajan kotona tapahtuva perhehoito 
- Pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin tehostetun 
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palveluasumisen maksu, vähimmäiskäyttövara 167,00 €/kk. 
Tuloina huomioidaan eläketulot, ansiotulot, hoitotuki, korkotulot, metsäntuotot, 
vuokratuotot, osingot. Tuloista vähennetään lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja 
perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu saamaan korvausta sva lain 
mukaisesti, huomioiden lääkekatto. Hoivamaksu on 85% nettokuukausituloista. 

- Lyhytaikaisesta (yli 10 t ja enintään 14 vrk (jos jatkuu odottamattomasti korkeintaan 21 vrk 
kuukaudessa) perhehoidosta peritään 36,00 €/vrk. 

- Osapäiväsen perhehoidonmaksu 18,00 €/vrk (alle 10 t/pv tai alle12 t/yö). 
- Mikäli lyhytaikaista perhehoitoa järjestetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi, 

peritään omaishoitajan vapaan ajalta lakisääteinen maksu 11,60 €/vrk. 
 

Hoidettavan kotona tapahtuva perhehoito 
- Lyhytaikaisesta (yli 10 t ja enintään 14 vrk (jos jatkuu odottamattomasti korkeintaan 21 vrk 

kuukaudessa) perhehoidosta peritään 34,00 €/vrk. 
- Osapäiväsen perhehoidonmaksu 18,00 €/vrk (alle 5-10 ht/pv tai alle 12 t/yö).  
- Lyhytaikaisesta perhehoitomaksu 10,00 €/krt (alle 5 h /pv). 

Kun perhehoito tapahtuu asiakkaan kotona, perhehoidon maksu sisältää hoidon ja hoivan. 
Asiakas itse järjestää lisäksi ruokahuollon, siivouksen ja muut kodin asiat. 

- Mikäli lyhytaikaista perhehoitoa järjestetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi, 
peritään omaishoitajan vapaan ajalta lakisääteinen maksu 11,60 €/vrk. 

 
Perhehoidon asiakasmaksu keskeytyy samana päivänä, mikäli asiakas joutuu sairaalaan asiakkaan 
terveydentilasta johtuvasta syystä. Mikäli perhehoito keskeytyy muista syistä esim. omaisten 
hoitaessa, perhehoidonmaksu keskeytyy 5 pv ylimenevältä yhtäjaksoisen keskeytyksen ajalta. Jos 
perhehoitaja on lakisääteisellä vapaalla ja asiakas on hoidossa esim. vuorohoidossa, peritään 
normaali perhehoidon asiakasmaksu. 
 
 

Palveluasumisen maksut 
 

Ikääntyneiden palveluasuminen/tehostettu kotiin annettava palvelu 
Asuminen ja palvelut eivät sisällä yövalvontaa ja palveluasumisen maksut määräytyvät samalla 
tavoin kuin säännöllisen kotihoidon kuukausimaksut. 
 

Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 
Tehostettua palveluasumista järjestetään ihmisille, joilla on ympärivuorokautisen hoivan ja 
huolenpidon tarve. Tehostettua palveluasumista järjestetään kuntayhtymän omana palveluna tai 
palvelusetelillä yksityisiltä palveluntuottajilta. 
 
Tehostetun palveluasumisen maksu Selänteen omassa yksikössä on 85% asiakkaan 
nettokuukausituloista (Tuloina huomioidaan: eläkkeet, ansiotulot, hoitotuki, vuokratuotot, 
osingot, metsäntuotto), joista on vähennetty vuokra (asumistuki vähennettynä), todelliset 
lääkekustannukset (huom. lääkekatto), mahdollinen edunvalvoja perusmaksu sekä muut 
asiakasmaksulain mukaiset vähennykset. 
 
Jos asiakas on välittömästi ennen tehostettuun palveluasumiseen siirtymistä elänyt 
yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, 
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maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu on 42,5 
prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty edellisessä kappaleessa 
mainitut vähennykset. Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa 
palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu 
määräytyy molemmille 85% asiakkaan nettotulojen mukaan. 

- vuokrat 1.1.2021 tason mukaisesti. 
 
Tehostetun palveluasumisen maksu sisältää hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisen päivittäisen 
hoito- ja hoivapalvelun. Maksua määrätessä huolehditaan siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen 
käyttöön jää 167 euron kuukausittainen käyttövara. 
 
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan nettotulojen mukaan 
erillisen taulukon perusteella. Taulukon mukaista palvelusetelin arvoa tarkistetaan niin, että 
asiakkaalle jää 167€ käyttövara, mikäli palvelusetelin kattoarvo (105€)( ylittyy tarkistetaan 
palvelusetelin arvota asiakkaan hakemuksesta erillisen toimeentulolaskelman perusteella. 
 
Tehostetussa palveluasumisessa asuvien osalta(omatoiminta/palveluseteliasiakkaat) lääkärin 
kotikäyntiä/etäkäyntiä ei laskuteta. Erikoislääkärin käynnit laskutetaan vastaanottomaksujen 
mukaisesti. 
 
Tehostetun palveluasumisen asukkaan siirtyessä oman kunnan sisällä yksiköstä toiseen, 
lähtöpäivän laskuttaa lähettävä yksikkö. Tehostetun palveluasumisen maksua ei laskuteta asiakkaan 
sairaalassa olon ajalta, asiakkaalta laskutetaan vain asunnonvuokra. 
 
Kotilomien ajalta ei tehostetun palveluasumisen maksuihin tehdä vähennyksiä. Mikäli palvelu 
keskeytyy asiakkaasta johtuvasta syystä esim. kotiloma yli viisi (5) päivää, maksua ei viisi päivää 
ylittävältä ajalta peritä. 
 
 

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU JA LASTENSUOJELUN MAKSUT  
  
  

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa tilapäistä lasten- ja kodinhoitoapua tukea tarvitseville 
lapsiperheille. Kotipalvelun tarve perheessä voi ilmetä esimerkiksi sairauden tai vamman, 
alentuneen toimintakyvyn, perheenlisäyksen, perhetilanteen muutoksen, sairaalassa käynnin tai 
muun vastaavanlaisen syyn vuoksi.  
  

Kotipalvelu on asiakkaalle maksullista. Maksut määräytyvät asiakkaan tuloista riippumatta 
lapsiperheiden kotipalvelun työntekijän työajan mukaisesti. Perusmaksu on 3,80 €/tunti. 
Palvelusetelillä tuotetussa palvelussa asiakkaan hintaan lisätään palveluntuottajan hinnan ja 
palvelusetelin välinen erotus. Tämän erotuksen palveluntuottaja laskuttaa suoraan asiakkaalta. 
Lapsiperheiden kotipalvelun tehtäviin sisältyvät pääasiassa kodinhoidolliset ja lapsen hoitoon 
liittyvät tehtävät. Lastensuojelun tukitoimena perheelle järjestettävä lapsiperheiden kotipalvelu ja 
perhetyö ovat perheelle maksuttomia.  
  

Lastensuojelun maksut määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja 
asetusten mukaisesti. Lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai 
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jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen tai nuoren 
tuloista perittävä maksu voi olla enintään 1860,20€ kuukaudessa. Perittävä maksu ei saa ylittää 
palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista 
(lapsilisää ei lasketa mukaan) varataan 40 % hänen itsenäistymisvaroihinsa. Jos lapsella ei ole 
sellaisia varoja, joista itsenäistymisvaroja voitaisiin kerryttää, lapselta ei peritä asiakasmaksua. 
Lapselta perittävissä maksuissa huomioidaan kaikki tulot (lapsilisä, elatusapu, perhe-eläke, lapsen 
nimissä olevat omaisuuden tuotot).  
  
Vanhemmilta perittävät lastensuojelun asiakasmaksut  
Vanhemmilta, joilla ei ole vahvistettu elatusapua, peritään lastensuojelun asiakasmaksu. 
Kuukausimaksu määrätään käytettävissä olevista nettotuloista. Maksu määritetään kummallekin 
vanhemmalle erikseen. Maksu jätetään perimättä tai sitä alennetaan, jos se vaarantaa lapsen, 
nuoren, vanhemman tai perheen toimeentulon edellytyksiä. Asiakasmaksu voi olla enintään lapsen 
elatuksesta annetun lain 1-3 § perusteella määräytyvän elatusmaksun suuruinen. Mikäli vanhempi 
on työttömänä, voidaan periä korkeintaan työttömyysturvan lapsikorotuksen suuruinen maksu.  
  

Perhehoidon palkkiot lastensuojelussa ja lasten ennaltaehkäisevissä palveluissa  
Lapsen sijaishuolto on järjestettävä ensisijaisesti perhehoidossa (Lastensuojelulaki 417/2007: 50§). 
Säännös merkitsee sitä, että tehtäessä päätöstä lapsen sijoituspaikasta, tulee ennen laitoshuollon 
järjestämistä selvittää mahdollisuudet järjestää sijaishuolto joko perhehoidossa tai muulla tavoin.  
Perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkiota ja kulukorvausta toimeksiantosopimuksen perusteella. 
Perhehoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito voidaan järjestää 
toimeksiantosopimuksella. Toimeksiantosopimuksessa sovitaan sijaishoitajalle maksettavasta 
palkkiosta ja hänelle sijaishoidosta aiheutuvien kulujen korvaamisesta sekä sopimuksen 
voimassaolosta.  
  
Perhehoidon korvausperusteet  
Käynnistämiskorvaus       3106,53 €/kertaluonteinen  
  

Käynnistämiskorvauksella katetaan perhehoidon käynnistämisestä aiheutuvia kuluja, joita voivat 
olla muun muassa asunnon korjaus- ja muutostyöt, kalusteet, vuodevaatteet, ensivaatekerta, 
leikkikalut sekä harrastusvälineet kuten polkupyörä, sukset, lasketteluvälineet, jääkiekkovarusteet 
ja tietokone. Käynnistämiskorvauksella voidaan korvata myös ansiomenetystä ja 
ennakkovalmennuskuluja. Käynnistämiskorvauksella tehtävistä hankinnoista tulee sopia etukäteen 
lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Käynnistämiskorvausta ei ole säädetty 
verovapaaksi tuloksi, joten se on tuloverolain 29 §:n ja 61 §:n perusteella veronalaista ansiotuloa.  
  
Hoitopalkkio 1. 847,24 €/kk, perushoitopalkkio lapsesta, joka tarvitsee tavanomaista 

hoitoa ja huolenpitoa  
2. 930,1 €k/kk palkkio lapsesta, jonka huolenpitoon liittyy yksi korottava 
tekijä  
3. 1104,46 €/kk palkkio lapsesta, jonka huolenpitoon liittyy kaksi tai 
useampaa korottavaa tekijää  

  
Hoitopalkkion määrä perustuu lapsen hoitoon käytettävään aikaan ja hoidon vaativuuteen.   
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Hoitopalkkion määrää korottavia tekijöitä ovat:  
• Lapsella on sairaus tai vamma, joka edellyttää päivittäin tavanomaista enemmän 
hoitoa ja huolenpitoa.  
• Lapsella on säännöllinen terapia tai hoito, joka edellyttää perhehoitajan osallisuutta 
hoidon toteutumiseen.  
• Ainakin toinen perhehoitajista on kotona kokopäiväisesti lapsen hoidettavuuden 
perusteella.  

  
Jos perhehoitoon sijoitettava lapsi on alle 3-vuotias ja toinen perhehoitajista jää kotiin häntä 
hoitamaan, hoitopalkkiona maksetaan KVTES:n mukaisen vähimmäispalkan suuruinen palkkio siihen 
saakka, että lapsi täyttää 3 vuotta. Vähimmäispalkan suuruista palkkiota voidaan maksaa myös 
erittäin vaikeahoitoisen tai vaikeavammaisen lapsen hoidosta, jos Kela on myöntänyt lapselle 
erityishoitotuen.  
  
Loma-ajan korvauksena perhehoitajalle maksetaan yhden kuukauden hoitopalkkio, mikäli 
perhehoitaja ei ole käyttänyt perhehoidon vapaita. Tämä ylimääräinen hoitopalkkio maksetaan 
heinäkuun maksatuksen yhteydessä.  
  
Kulukorvaus ja käyttöraha  
Kulukorvauksen tarkoituksena on korvata perhehoidossa olevan henkilön ravinnosta, asumisesta, 
harrastuksista, henkilökohtaisista tarpeista ja muusta elatuksesta aiheutuvat tavanomaiset menot 
sekä ne tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset, joita muun lainsäädännön nojalla ei korvata. 
Kulukorvauksella katettavia menoja ovat harrastuksista ja lomista syntyneet kustannukset, mm. 
harrastusvälineet, kurssimaksut, leirit, lomamatkat. (Perhehoitolaki 263/2015 17 §).  
  
Kulukorvauksen määrää tarkistetaan perhehoitolain (263/2015) 19 §:n ja lastensuojelulain 55 § 
mukaisesti. Kulukorvaukseen sisältyy perhehoitoon sijoitetulle lapselle tai nuorelle hänen omaan 
käyttöönsä mainitun lain nojalla annettavat käyttövarat (perhehoitolaki 17 § 2 mom.)   
  
Lapsen ikä v.  Kulukorvaus €/kk Käyttövara €/kk  
0 - 6   437,44   15,00  
7 – 11   520,19   25,00  
12- 14  660,71   38,00  
15 -   744,36   57,53  

  
Lapsesta maksettava lapsilisä ohjataan sijaisvanhemmalle.  
  

Kulukorvauksen lisäksi perhehoitajalle voidaan maksaa korvaus sellaisista perhehoidossa olevan 
yksilöllisistä tarpeista johtuvia terveydenhuollon sekä lapsen tai nuoren opinnoista aiheutuvista 
erityisistä kustannuksista, joita muun lainsäädännön nojalla ei korvata.   
  

Erityisiä kustannusten korvauksia ei ole säädetty verovapaaksi tuloksi. Verotusta toimitettaessa ne 
ovat veronalaista ansiotuloa tuloverolain 29 §:n ja 61 §:n perusteella. Koska perhehoitaja saa 
erityisten kustannusten korvauksen toimeksiantosopimuksen perusteella, se katsotaan 
työkorvaukseksi. Siinä tapauksessa, että kunta maksaa erityisen kustannuksen suoraan tuotteen tai 
palvelun myyjälle, kyse ei ole perhehoitajan tulosta.  
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Hoidettavan terapiasta aiheutuvat matkakulut korvataan siltä osin kuin Kela ei niitä korvaa. 
Perhehoitajalle voidaan maksaa matkakustannusten korvauksia perhehoidossa olevan henkilön 
hoidon ja kasvatuksen vuoksi järjestettyihin neuvotteluihin ja esimerkiksi hoidossa olevan lapsen 
biologisten vanhempien tapaamisiin tehdyistä matkoista.  
  

Matkakulut voidaan korvata erikseen perhehoitajan ilmoituksen perusteella. Tuloverolaissa on 
säädetty verovapaaksi vain työnantajalta työmatkasta saadut matkakustannusten korvaukset.  
Työkorvauksen saajalle maksetut matkakorvaukset eivät ole verovapaita. Koska perhehoitaja ei 
työskentele työsuhteessa, hänelle ei voida maksaa verovapaita matkakustannusten korvauksia. 
Maksetut matkakustannusten korvaukset lisätään perhehoitajan ansiotuloon.  
  

Lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset tukiperhepalkkiot ja -korvaukset  
  

Hoitopalkkio         44 €/vrk  
Kulukorvaus         31 €/vrk  
  

Esimerkiksi perjantai-illasta sunnuntai-iltaan maksetaan korvaukset kolmelta vuorokaudelta. Tuki- 
ja sijaisperheille voidaan erikseen sovittaessa maksaa (esim. tapaamis- ja palaverimatkoista) 
kustannusten korvausta 0,23 euroa/kilometri. Tukihenkilöille maksetaan kulukorvaus. Yritykseltä 
ostetun tukiperhe- ja tukihenkilöpalvelun hinnat määritellään erikseen.  
  
Itsenäistymisvarat (lastensuojelulaki 77 §)  
Jollei lapsella tai nuorella ole sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 §:ssä 
tarkoitettuja tuloja, korvauksia tai saamisia taikka jos ne ovat riittämättömät, sosiaalihuollosta 
vastaavan toimielimen on tuettava sijoituksen päättyessä itsenäistymässä olevaa nuorta asumiseen, 
koulutukseen ja muuhun itsenäistymiseen liittyvissä menoissa tarpeellisilla itsenäistymisvaroilla.  
  

Perhehoidossa tai perhekotihoidossa olleelle 18 vuotta täyttäneelle nuorelle laaditaan 
jälkihuoltosuunnitelma ja sosiaalityöntekijä suunnittelee yhdessä nuoren kanssa 
itsenäistymisvarojen käytön.   
  
  

VAMMAISPALVELUT  
  
  

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut; kuljetus ja asumispalvelut  
  
Asunnon vuokra Palvelukotikohtaisen vuokrasopimuksen mukainen, jonka asiakas 

maksaa suoraan palveluntuottajalle  
  
Ylläpitomaksu 14,80 €/vrk (koostuu aterioista elintarvikkeiden osuus, vaate-, siivous- 

ja hygienia-aineet, välineet ja tarvikkeet, yhteisen kaluston käyttö, 
kunnossapito ja huolto) Vammaispalvelulain perusteella 
vaikeavammaiselta peritään ylläpitomaksu. Milloin henkilö saa VpL:n 
8 §:n 2 momentissa tarkoitetun palveluasumisen erityiskustannuksiin 
korvausta muun lain nojalla, palvelusta peritään enintään saatua 



16  

korvausta vastaava maksu. Maksu ei saa kuitenkaan ylittää 
palveluasumisen aiheuttamia kustannuksia.  

  
Kuljetuspalvelut Omavastuuosuutena peritään julkisen linja-autoliikenteen 

(Matkahuolto) mukaiset yhdensuuntaiset maksut aikuisilta. 
Omavastuuosuuden muutoksista ilmoitetaan taksiautoilijoille. 
Asiakkaan omavastuumaksu peritään vammaispalvelulain 14 § sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 6 § perusteella.  

  

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut  
  
Kuljetuspalvelut Omavastuuosuutena peritään julkisen linjaliikenteen (Matkahuolto) 

mukaiset yhdensuuntaiset maksut aikuisilta. Omavastuuosuuden 
muutoksista ilmoitetaan taksiautoilijoille. Omavastuumaksun 
perusteena on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 6§.  

  

Kehitysvammapalvelut  
  
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 
§:ssä tarkoitettu kuljetus ovat asiakkaille maksuttomia. Kehitysvammaisten ylläpidosta (koostuu 
aterioista elintarvikkeiden osuus, vaate-, siivous- ja hygienia-aineet, välineet ja tarvikkeet, yhteisen 
kaluston käyttö, kunnossapitoja huolto) voidaan kuitenkin periä lain mukaan maksu.  
  

Päivä- ja työtoiminnan ylläpitomaksu  
Osittainen ylläpitomaksu  6,50 € (koostuu ruoan elintarvikekustannuksista, kahvista, 

kahvileivästä ja niiden valmistukseen liittyvästä työstä)  
  

Poikkeuksena alle 16-vuotiaan osittainen ylläpito ja 
kehitysvammalaissa tarkoitettu opetusta saavan lapsen osittainen 
ylläpito sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta, 
joista ei peritä maksua Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista 4 §).  

  
Kuljetus  Kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisista työkeskuksen 

asiakkaitten henkilökuljetuksista ei peritä maksua. Muista(esimerkiksi 
retket) henkilökuljetuksista peritään todellisten kuulujen mukaiset 
maksut.  

  

Asumispalvelut  
Asumispalvelut jakaantuvat tilapäiseen, tuettuun ja pitkäaikaiseen asumispalveluun. 
Tilapäishoitoon on oikeus kaikilla niillä kehitysvammaisten perheillä, joissa omainen hoitaa itse 
kehitysvammaista kotonaan. Oikeus on pääsääntöisesti 3 vrk/kk, mutta tapauskohtaista 
tarveharkintaa voidaan käyttää. Halutessaan perhe voi käyttää vuorokauden sijaan lyhyempää 
tilapäishoitoa. Ppky Selänteessä myönnetään lyhyempi tilapäishoito 8 h jaksoissa. Vapaasta, joka 
pidetään useammassa alle vuorokauden jaksossa, voidaan periä enintään yksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n tarkoittama maksu vapaata vuorokautta 
kohti. Asiakasmaksu peritään ensimmäisen vapaajakson alkaessa.  
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Asiakasmaksulain 4 § määrittelee, että kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan periä maksu lukuun 
ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa ja opetusta saavan lapsen osittaista 
ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta. Kulloinkin vuorokauden 
käsittävä tilapäishoito on kehitysvammaisen ylläpitoa, josta peritään maksu. Ylläpitomaksuun on 
mahdollista hakea asiakasmaksujen alennusta taloudellisin perustein tuloselvityksen perusteella.  
  

Tilapäinen perhehoito ja tilapäinen asumispalvelu  
Ylläpitomaksu yli 16-vuotiailta       30,60 €/vrk.   
Omaishoidon tuen tai korotetun tai erityishoitotuen saajalla  11,60€ / vrk (36 

vrk/vuosi).   
Useampaan osaan pilkottu vuorokausi (8 h / kerta) laskutetaan ensimmäisen vapaajakson aikana.  
Muutoin ylläpitomaksu 30,60 €/vrk. Useampaan osaan pilkottu vuorokausi (8 h / kerta) 
laskutetaan ensimmäisen vapaajakson aikana  
  

Alle 16-vuotiaille ylläpitomaksu       11,60€/vrk  
Osittaisesta ylläpidosta ei maksua peritä. Omasta tahdosta useampaan osaan pilkottu vuorokausi 
(8 h / kerta) laskutetaan ensimmäisen vapaajakson aikana.  
  

Ylläpitomaksu koostuu aterioista elintarvikkeiden osuus, vaate-, siivous- ja hygienia-aineet 
asumisen, siivous- ja puhdistusaineet. Tilapäisen perhehoidon ylläpitomaksua ei peritä, jos hoito 
tapahtuu hoidettavan kotona tai kulukorvausta ei ole maksettu.  
  
Tilapäisenä perhehoitajan voi toimia yli 18-vuotias aikuinen. Hoitaja voi olla sukulainen tai perheen 
lähipiiriin kuuluva tai aluksi täysin tuntematon hoitaja, johon tutustutaan palveluohjaajan avulla. 
Perhehoitajien tulee käydä Ppky Selänteen määrittämä koulutus. Perhehoito vaatii sitoutumista. 
Tavoitteena on, että hoitosuhde muodostuisi mahdollisimman pitkäksi. Perhehoitajaksi tulevan 
tulee esittää rikosrekisteriote, jos hoidettava on alle 18-vuotias.  
  

Tuettu asuminen  
Erityishuoltona järjestetty tuetun asumisenohjaus on asiakkaalle maksutonta. Tarvittavat 
tukipalvelut (sauna, pyykinpesu) hinnoitellaan erikseen kulujen mukaan. Mikäli palvelu ei kuulu 
asiakkaan saamaan erityishuoltoon, asiakkaalta laskutetaan saamastaan asumisenohjauksesta 
kotihoidon maksutaulukon mukaisesti.  
  

Pitkäaikainen palveluasuminen  

 
Asunnon vuokra Palvelukotikohtaisen vuokrasopimuksen mukainen suoraan 

palveluntuottajalle  
 

Ylläpitomaksu 14,80 €/vrk (koostuu aterioista elintarvikkeiden osuus, vaate-, siivous- 
ja hygienia-aineet, välineet ja tarvikkeet, yhteisen kaluston käyttö, 
kunnossapito ja huolto) Jos asukas käy työtoiminnassa 
ylläpitomaksusta vähennetään päivä- ja työtoiminnan ylläpitomaksu 
niiltä päiviltä. Poissaolovuorokaudet vähennetään asiakkaalta 
perittävästä palveluasumismaksusta.  
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Henkilökohtaiset menot asukkaat maksavat erikseen. Selänteen 
omissa palveluissa (Mäntykoti) asukkaan tulee ilmoittaa poissaolonsa 
vähintään kolmea vuorokautta ennen poissaoloaan (lomaansa) 
muutoin peritään ylläpitomaksu myös poissaolovuorokausilta.  

  
Pitkäaikaisessa palveluasumisessa  
järjestettävä aikuisten päivähoito  
 

Aterian hinta on kuntakohtainen ja kunnan määrittämä, (osittainen 
ylläpito, koostuu ruoan elintarvikekustannuksista, kahvista / 
kahvileivästä ja niiden valmistukseen liittyvästä työstä)  

  
Asumisvalmennus-  
vuorokausi   14,80 €/vrk  
  
  
 

TERAPIAPALVELUT JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET TUKIKÄYNNIT 
JA LYHYT- JA PITKÄAIKAINEN ASUMISPALVELU  
  
Mielenterveyspalvelut/Päihdepalvelut  
Maksu lääkärintodistuksesta  
Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten      61,80€  
Lääkärintodistus        51,50€  

Peruuttamatta jätetty lääkärinpalvelu     51,50€  
Peritään 18 v- täyttäneiltä mikäli peruuttamatta jättämiseen ei ole hyväksyttävää syytä.  

   
  

Päivätoiminta  
Ateriamaksu: Aterian hinta on kuntakohtainen ja kunnan ateriapalveluiden määrittämä. Mikäli 
asiakas osallistuu kuntouttavaan ateriaryhmään yksilöllisen päätöksen mukaisesti, häneltä peritään 
vain todelliset ruokatarvikkeiden kulut.  
  

Kahvi + pulla/leipä        1,50 €  
Kahvi          1,00 €  
  

Lyhytaikainen perhehoito, palveluasuminen ja hoito ryhmäkodissa  
Sosiaalihuollon laitos / muu toimintayksikkö (Kesto alle 3 kk) 36,50€  
 

• Hintaan sisältyvät kaikki yksikössä tarjottavat päivittäiset ateriat, asiakkaan 
tarvitsema hoiva ja asunnon vuokra. Lyhytaikainen palveluasuminen voidaan toteuttaa 
joko ympärivuorokautisessa tai ei-yövalvonnallisessa yksikössä. Asiakkaalla tulee olla 
mukana omat lääkkeet, vaatteet ja muut henkilökohtaiset tarvikkeet. Ei kerrytä 
maksukattoa.  
• Asiakkaan odottaessa pysyvää tehostetun palveluasumisen paikkaa, käytetään 
lyhytaikaishoidon hoitopäivämaksua   
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Osavuorokautisessa lyhytaikaisessa palveluasumisessa maksu määräytyy palvelupäätökseen 
kirjattujen palvelutunti määrän mukaan maksutaulukon mukaisesti.  
  
Päihdehoidon lyhytaikaiset laitosjaksot                                        36,50€  
  

  
• Hintaan sisältyvät kaikki yksikössä tarjottavat päivittäiset ateriat, asiakkaan 
tarvitsema hoiva ja asunnon vuokra. Lyhytaikainen palveluasuminen voidaan toteuttaa 
joko ympärivuorokautisessa tai ei-yövalvonnallisessa yksikössä Asiakkaalla tulee olla 
mukana omat lääkkeet, vaatteet ja muut henkilökohtaiset tarvikkeet.  
• Maksu kerryttää maksukattoa (692€), jonka täyttymisen jälkeen asiakkaalta peritään 
ylläpitomaksu 22,50€ /vrk  

  
  

Pitkäaikainen tuettu asuminen ja palveluasuminen  
Kun asiakas ei asu tuetun asumisen yksikössä tai muussa asumispalvelussa, ja hänen kotiinsa 
järjestetään ohjausta, neuvontaa ja psykososiaalisia tukikäyntejä, ovat tukikäynnit asiakkaalle 
maksuttomia. Tätä sovelletaan, kun palvelu myönnetty terveydenhuoltolain 27 §:ään perustuen. 
Tuetusta asumisesta peritään maksu, mikäli palveluun kuuluu jatkuvasti ja säännöllisesti annettavaa 
kotipalvelua taikka muuta hoivaa ja huolenpitoa.  Tällöin maksu peritään kotihoidon taulukon 
mukaisesti palvelutunteihin pohjautuen.  
  
Annosjakelu   
Annosjakelusta ei peritä erillistä tukipalvelun maksua, jos asiakkaalla on todettu säännöllinen ja 
jatkuva tarve annosjakelulle. Silloin annosjakelun tarve kirjataan asiakkaan palvelusuunnitelmaan ja 
se kerryttää palveluasumisessa ja tuetussa asumisessa kuukausimaksun perusteena olevia 
palvelutunteja. Tehostetussa palveluasumisessa annosjakelu kuuluu asiakasmaksun kattamiin 
palveluihin eikä se kasvata asiakasmaksua.  
  

Jatkuva, säännöllinen kotona annettava palvelu/pitkäaikainen asumispalvelu  
Kuukausimaksu, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan 
maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Palveluasumisessa avun tarve on aina vähintään taulukon 
maksimimäärän mukainen tuntimäärä. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia, jotka tulevat 
erikseen (vuokra, sähkö, vesi, ateriat) ko. palveluiden todellisten kulujen mukaan. Maksu peritään, 
mikäli palvelun arvioidaan kestävän vähintään kolme kuukautta tai jos palvelu on kestänyt vähintään 
kaksi kuukautta.  
  
Tulorajat ovat seuraavat:  
  
Perheen koko, henkilömäärä  1 2 3 4 5 6  
Tuloraja, euroa kuukaudessa  598 1 103 1 731 2 140 2 591 2 976  
  
Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla kustakin seuraavasta 
henkilöstä.  
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Maksuprosentit ovat seuraavat:   
  
Palvelutunnit  
kuukaudessa  

Maksuprosentti 
perheen koon 

mukaan: 1  

Maksuprosentti 
perheen koon 

mukaan: 2  

Maksuprosentti 
perheen koon 

mukaan: 3  

Maksuprosentti 
perheen koon 

mukaan: 4  

Maksuprosentti 
perheen koon 
mukaan: 5  

Maksuprosentti 
perheen koon 

mukaan: 6  

alle 4  8,00  7,00  6,00  6,00  6,00  6,00  
yli 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  
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 enemmän  35,00  24,00  19,00  16,00  14,00  12,00  

  
Tuloista tulee tehdä seuraavat vähennykset:  

• Elatusapu sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset 
(huom. elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka 
kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen palvelun 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, joka 
on suoritettavana rahana (ns. syytinki).  
• Edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta 
annetun lain (442/1999) 44 §:n 5 momentin nojalla (tällä hetkellä 440 € tai 280 € 
vuositasolla).  
• Edunvalvontavaltuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun 
edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena.  
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• Todelliset asumismenot palveluasumiseen siirryttäessä (ts. aiemman oman asunnon 
kulut, huomioidaan vastaavalla tavalla kuin edellä on todettu muiden pitkäaikaisten 
palvelujen maksuista tehtävien vähennysten kohdalla).  

  
Maksutaulukon lisäksi palveluasumisessa peritään ylläpitomaksua 120 €/asukas/kk. Maksu sisältää 
kodin yhteiset varusteet, kodin puhdistusaineet, yhteisten tilojen siivouksen, asuntojen 
viikkosiivouksen, wc-paperit, käsipyyhkeet ja tarvittavat turvalaitteet.  
  

Asiakas maksaa erikseen vuokran vuokrasopimuksen perusteella vuokranantajalle ja voi lisäksi ostaa 
tukipalveluja, kuten ateriapalveluja. Myös Ryhmäkodilla vuokra maksetaan kunnan määrittelemän 
todellisen vuokran mukaan.  
  

Siivousapu   yksityisen palveluntuottajan hinnaston mukaisesti  
  

Ateriat    Kunnan tai yksityisen ateriapalvelun määrittämä  
  

Muut tukipalvelut  Tarvittaessa tukipalveluiden osalta kotihoidon hinnasto  
  

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen, pitkäaikainen perhehoito ja pitkäaikainen 
laitoshoito  
Palvelu arvioidaan kestävän tai se on kestänyt vähintään kolme kuukautta.  
  
Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa ja pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksu on 85 
prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty alempana mainitut vähennykset. Jos 
asiakas on välittömästi ennen em. palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai 
avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen 
yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu on 42,5 prosenttia puolisojen 
yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on tehty alempana mainitut vähennykset. Jos 
kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa 
perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu on 85 prosenttia asiakkaan 
nettokuukausituloista.   
  
Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun 
palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle 164 euroa kuukaudessa ja pitkäaikaisen 
laitoshoidon asiakkaalle vähintään 110 euroa kuukaudessa. Maksukyvyn mukaan määräytyvän 
maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon palvelua käyttäneiden henkilöiden tulot siten 
kuin asiakasmaksulaissa tai – asetuksessa tarkemmin säädetään.  
  

Huomioitavat tulot:  
• Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut ansio- ja pääomatulot ennakonpidätyksen 
ja ennakonkannon jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla 
vähennettynä sekä verosta vapaat tulot.  
• Jos maksu määräytyy asiakkaan ja tämän puolison yhteenlaskettujen 
kuukausitulojen perusteella, kuukausitulona otetaan lisäksi huomioon puolison 
vastaavat tulot.  
• Laskennallinen metsätulo (asiakasmaksulaki 10 i §).  
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• Vammaistuki (alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen)  
• Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti opintojen johdosta saadut apurahat tai 
tunnustuspalkinto otetaan tulona huomioon siltä osin kuin ovat veronalaista tuloa.  
• Opintoraha ja aikuiskoulutustuki.  
• Lasten kotihoidon tuki.  
• Eläkettä saavan hoitotuki (siihen sisältyvää veteraanilisää ei huomioida tulona).  

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

Tulona ei oteta huomioon  
• Lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua.  
• Tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia (lukuun ottamatta 
vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea) Näitä tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja 
tuloja ovat esimerkiksi:  

o lapsilisä  
o kansaneläkelain mukainen lapsikorotus  
o asumistuki (tämä huomioidaan kuitenkin vuokran vähennyksenä perustuen 
asiakasmaksulakiin § 10 d)  
o sotilasavustus ja asevelvollisen päiväraha  
o toimeentulotuki  
o veteraanien etuuksia (ml. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä)  

  
Tuloista tehtävät vähennykset  

• Asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista 
perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset.  
• Elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka 
kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen asumispalvelun alkamista.  
• Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu hyvitys.  
• Kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka 
hänen on suoritettava rahana.  
• Edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään 
em. perusmaksun suuruisena)  

  
Lisäksi asiakkaan kuukausituloista vähennetään todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen 
tehostettuun palveluasumiseen, pitkäaikaiseen perhehoitoon ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon 
siirtymistä enintään:  

• Omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten 
kuuden kuukauden ajalta (huomioidaan asiakkaan osuus esimerkiksi kiinteistövero ja 
kohtuulliset lämmityskulut, asunto-osakkeen hoitovastike, pakollinen kotivakuutus).  
• Vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja 
kohtuulliset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä 
tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta (muina välttämättöminä kustannuksina 
huomioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus).  
• Asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä 
tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset 
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kulut kolmelta kuukaudelta (muina välttämättöminä kustannuksina huomioidaan 
esimerkiksi pakollinen kotivakuutus).  

  
Tuloista tehtävät erityiset vähennykset maksun perusteena olevista tuloista pitkäaikaisessa 
tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa:  

• Kohtuulliset asumismenot, joita pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta tai 
asumisesta ammatillisessa perhehoitokodissa aiheutuu (vähennettynä asumistuella).  
• Terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, kliinisten 
ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu 
saamaan korvausta sairausvakuutuslain nojalla. Lääkekustannukset vähennetään 
asiakkaan tai hänen edustajansa antaman selvityksen perusteella maksun määräämisen 
perusteena olevista tuloista asiakkaalle aiheutuvien lääkekustannusten mukaan, 
kuitenkin enintään sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun 
suuruisena.  
• 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. Pitkäaikaisessa 
tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita sosiaalihuollon avohoidon 
palvelumaksuja, kuten kotihoidon tai päivätoiminnan maksua.  

  
Muuta huomioitavaa  
Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava 
silloin, kun:  

• palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut,  
• kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet 
ovat muuttuneet,  
• maksu osoittautuu virheelliseksi tai  
• palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan.  

  
Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa 
antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.  
  
   

  
  

PERHEHOITAJALLE JA OMAISHOITAJALLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET  
  
  

Perhehoitajalle maksettavat korvaukset  
Käynnistämiskorvaus       3106,53 €/kertaluonteinen  
Pitkäaikainen perhehoito      1126,00 €/kk/henkilö  
Kulukorvaus pitkäaikainen perhehoito    630,09 €/kk/henkilö  
Jatkuva osavuorokautinen perhehoito    847,24 €/kk/hlö  
Kulukorvaus        437,44 €/kk/hlö  
Lyhytaikainen perhehoito      65,46 €/vrk/hlö  
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Kulukorvaus lyhytaikainen perhehoito    22,00 €/vrk/hlö  
  

Hoidettavan kotona tapahtuva perhehoito  
Pitkäaikainen perhehoito      1123,96 €/kk/henkilö  
Jatkuva osavuorokautinen perhehoito    847,24 €/kk/hlö  
Lyhytaikainen perhehoito      9,73 €/h  
  

Lyhytaikainen perhehoito kestää max 10 h päiväsaikaan ja 12 h yöaikaan. Hoidettavan kotona 
tapahtuvassa perhehoidossa ei makseta kulukorvauksia eikä käynnistämiskorvausta. 
Kilometrikorvaukset maksetaan KVTES:n mukaan.  
  

Omaishoitajalle maksettavat korvaukset  
Omaishoidontuki on omaishoitolakiin (937/2005) perustuvaa sosiaalipalvelua. Tuen tarkoitus on 
mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai 
sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen 
henkilön avulla, joka solmii kunnan kanssa sopimuksen omaishoidontuesta. Pääsääntöisesti hoito 
tapahtuu hoidettavan kotona, mutta hoitoa voidaan erityisistä syistä toteuttaa myös hoitajan 
kotona. Hoitajan ei välttämättä tarvitse asua hoidettavan kanssa samassa taloudessa.  
  
Ryhmä I        423,61 €/kk  
Ryhmä II        583,92 €/kk  
Ryhmä III        847,22 €/kk  
Erityishoidon palkkio harkinta     1126,05 €/kk   
Toimeksiantopalkkio/palveluseteli     79,00 €/vrk  
  
Omaishoidon vapaat voidaan järjestää omissa yksiköissä, perhehoidossa tai 
toimeksiantosopimuksella/palvelusetelillä.  
 
 
 
 


