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1. YLEISIÄ PERIAATTEITA 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2021 alkaen ovat voimassa Jyväskylän 
kaupungin järjestämissä palveluissa: 

 

• asiakkaan siirtyessä yksiköstä toiseen (asumisyksiköstä laitoshoitoon, laitos-
hoidosta toiseen laitokseen tai asumisyksiköstä toiseen asumisyksikköön) ei 
lähettävä yksikkö laskuta lähtöpäivää.  

 

• asiakkaan siirtyessä laitoshoidosta asumisyksiköihin laskutetaan lähtöpäivä. 
 

• jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan palveluasumiseen tai laitoshoitoon, 
peritään palveluasumisen tai laitoshoidon maksu tulopäivältä, mutta ei perhe-
hoidon maksua ko. päivältä. Jos asiakas siirtyy palveluasumisesta tai laitok-
sesta perhehoitoon, peritään palveluasumisen tai laitoshoidon maksu lähtö-
päivältä, mutta ei perhehoidon maksua ko. päivältä.  

 
 

1.1  KAIKISSA ASIAKASMAKSUPÄÄTÖKSISSÄ SOVELLETAAN 
 
Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992), jäljempänä asiakas-
maksulaki ja asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992), jäl-
jempänä asiakasmaksuasetus. Asiakasmaksulainsäädäntö muuttuu todennäköisesti 
1.7.2021 alkaen, jolloin maksuihin tai niiden perusteisiin voi tulla muutoksia. Maksukaton 
osalta muutokset tulisivat voimaan 1.1.2022 alkaen. 

 
 
1.2  ASIAKASMAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ  

Asiakasmaksulaki 2 §. 
 
Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kus-
tannusten suuruinen. 

 
 
1.3  ASIAKASMAKSUN ALENTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN 

Asiakasmaksulaki 11 §. 
 
Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön 
maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä 
osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä 
tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. 
 
Terveydenhuollon palvelujen ns. tasamaksut otetaan huomioon myönnettäessä toi-
meentulotukea. 

 
 
1.4  MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN  

 
Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (pitkäaikainen laitoshoito/asumis-
palvelu/perhehoito ja säännöllinen kotihoito) määrätään toistaiseksi.  
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Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (ja niihin liittyvät tulotiedot) tarkistetaan kun:  
 

• palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on oleellisesti muuttunut  

• kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet 
ovat muuttuneet  

• maksu osoittautuu virheelliseksi tai  

• palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan.  
 

Osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkistukset 
tehdään voimassa olevan lainsäädännön mukaan.  

 
 
1.5  MAKSUKATTO  

Asiakasmaksulaki 6 a §, asiakasmaksuasetus 26 a § ja Kuntaliiton yleiskirje 38/80/99)  
 
Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty enimmäis-
määrä, maksukatto. Maksukaton täyttymisen raja on 683 €.  
 
Seurantajakso on kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden ai-
kana 683 €, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden lop-
puun saakka maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 22,50 € hoi-
topäivämaksu 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä (asiakasmaksuasetus 26 a §). Alle 18-
vuotiaalta ei saa periä ylläpitomaksuakaan. 
 
Alle 18-vuotiaan lapsen ja nuoren käyttämistä palveluista perityt maksukattoa kerryttävät 
maksut otetaan huomioon yhdessä hänen toisen vanhempansa tai muun laillisen huol-
tajan maksujen kanssa. Tällöin palvelut ovat maksuttomia kaikille henkilöille, joiden mak-
sut otetaan yhdessä huomioon.  
 
Jos palvelun käyttäjä on kalenterivuoden aikana suorittanut maksukattoon sisältyvistä 
palveluista maksuja enemmän kuin 683 € euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut 
maksut takaisin. 
 
Terveyspalvelujen käyttäjän on itse osoitettava maksukaton ylittyminen (asiakasmaksu-
asetus 26 b §)  
 
 

1.5.1 MAKSUKATTOON SISÄLTYVÄT ASIAKASMAKSUT  
 

• terveyskeskusmaksut (lääkäri ja sairaanhoitaja) 

• etävastaanoton/videovastaanoton maksut ja lääkärin hoitokäynnin korvaava 
puhelu  

• yksilöfysioterapian ja -toimintaterapian maksut  

• poliklinikkamaksut  

• päivystyskäyntimaksut (sairaanhoitopiiri)  

• päiväkirurgisen hoidon maksut (sairaanhoitopiiri) 

• sarjahoitomaksut  

• lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa 
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• laitospäihdekuntouksen maksut 

• päivä- ja yö-hoidon maksut 

• hoitokeskusmaksut (lääkäri, sairaanhoitaja ja sarjahoito) 

• kuntoutushoidon maksut  

• em. ostopalveluista Jyväskylän kaupungin perimät asiakasmaksuasetuksen 
mukaiset maksut  

 
 
1.5.2 MAKSUKATON ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT ASIAKASMAKSUT  

 

• kotona annettavan palvelun maksut: kotipalvelu ja kotisairaanhoito sekä koti-
sairaalahoito 

• yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista 
perittävät maksut  

• terveyskeskuksen suun- ja hampaiden tutkimus- ja hoitomaksut  

• pitkäaikaisen laitoshoidon maksut  

• lääkärintodistusmaksut  

• käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu  

• lakisääteisistä vakuutuksista maksetut asiakasmaksut  

• toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut  

• sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelumaksut  

• kehitysvammaisten asumisen ylläpitomaksu 

• vaikeavammaisen kuljetuspalvelun omavastuuosuudet 

• perhehoidon maksut  

• muulla kuin Suomessa asuvalta perityt todellisia hoitokustannuksia vastaavat 
maksut  

• palvelusetelillä ostetun terveyspalvelun omavastuuosuus 

• viivästyskorko  

• perintäkulut  
 
 
1.5.3 MAKSUKATON TÄYTTYMISEN JÄLKEEN PERIMÄTTÄ JÄTETTÄVÄT MAKSUT:   

 

• terveyskeskusmaksut (lääkäri ja hoitaja, ml. etä-/videovastaanotot ja lääkäri-
käynnin korvaava hoitopuhelu) 

• yksilökohtaisen fysioterapian ja -toimintaterapian maksut 

• poliklinikkakäyntimaksut 

• päivystyskäynnin maksut (sairaanhoitopiiri) 

• päiväkirurgisen käynnin maksut (sairaanhoitopiiri) 

• sarjahoitokäynnin maksut 

• päivä- ja yöhoidon (laitoshoito) maksut 

• kuntoutushoidon maksut 
 
Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisen laitoshoidon maksun 18.v. täyttäneeltä   
22,50 € / hoitopäivä 
 
Maksukaton täyttymisestä asiakkaalle ilmoittaa se terveydenhuollon laitos, jossa mak-
sukatto on täyttynyt. Maksukatto on voimassa kalenterivuoden loppuun saakka. Sosiaali- 
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ja terveyspalvelujen talousyksikkö lähettää asiakkaalle tiedotteen, tai erikseen pyydet-
tynä vapaakortin, kun maksukatto täyttyy kaupungin yksiköissä. 
 
 

1.6  POISSAOLOT  
Asiakasmaksuasetus 32 §. 
 
Asiakkaalta peritään asumispalvelujen ja säännöllisen kotihoidon maksu läsnäolopäi-
viltä. Mahdolliselta sairaalassaoloajalta ei em. maksua peritä (mukaan lukien palveluko-
dista/säännöllisen kotihoidon piiristä lähtöpäivä). 
 
Kotona annettavissa palveluissa, palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 
asiakasmaksu peritään asiakkaasta johtuvan tilapäisen keskeytyksen ajalta. Jos palvelu 
keskeytyy yli viideksi päiväksi kuukausimaksua ei peritä viisi päivää ylittävältä osalta. Jos 
palvelu keskeytyy palvelun tuottajasta johtuen lyhyemmäksi ajaksi, tai asiakas on laitos-
hoidossa, ei maksua peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Säännöllisen koti-
hoidon asiakkaalta maksu keskeytyy omaisen/läheisen ottaessa hoitovastuun asiakkaan 
hoidosta vähintään vuorokauden ajaksi. 
 
Jos palvelu on keskeytyksissä koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan. Maksua ei 
peritä ennalta sovitun keskeytyksen ajalta (esim. lomat palveluasumisesta).  
 
Asiakasmaksu sosiaalihuoltolain 25 §:ssä tarkoitetun perhehoidon keskeytyksen ajalta 
peritään kuten pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta (pois lukien lastensuojelulain pe-
rusteella järjestetty perhehoito). 
 
 

1.7  SOTAINVALIDIT  
Sotilasvammalaki 404/1948 § 6, 6A, 6B  
 
Sotainvalideilta, joiden vammaisuusaste on vähintään 10 % (Laki sotilasvammalain 6 ja   
6 e §:n muuttamisesta 977/2016), ei peritä asiakasmaksua sairaanhoidosta, kuntoutus-
hoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, kotihoidosta ja kotihoidon tukipalveluista, pit-
käaikaisesta laitoshoidosta eikä palveluasumisen hoivapalvelusta. Korvaus peritään Val-
tiokonttorilta.  
 

 
2 TERVEYDENHUOLLON MAKSUT  
 
2.1  TERVEYSKESKUKSEN LÄÄKÄRIPALVELUN KÄYNTIMAKSU      20,60 €/käynti  

Asiakasmaksuasetus 7 §. Kerryttää maksukattoa. 
 
Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana samassa 
terveyskeskuksessa 

 

• käynneistä terveysasemilla 

• lääkärien sairaanhoitokäynneistä opiskeluterveydenhuollossa 

• etävastaanotosta / videovastaanotosta ja lääkärinkäynnin korvaavista hoito-
puheluista 

• erikoislääkärien vastaanottokäynneistä terveysasemilla  
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Etäpalveluilla tarkoitetaan terveydenhuollossa sitä, että potilaan tutkiminen, diagnos-
tiikka, tarkkailu, seuranta, hoitaminen, hoitoon liittyvät päätökset tai suositukset perustu-
vat esim. videon välityksellä verkossa tai älypuhelimella välitettyihin tietoihin ja doku-
mentteihin. Jyväskylän kaupungin avoterveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon 
vastaanottopalveluissa etävastaanotoksi määritellään myös vastaanottokäynnin kor-
vaava lääkärin hoitopuhelu, joka vastaa sisällöllisesti perinteistä henkilökohtaiseen käyn-
tiin perustuvaa hoitokontaktia. 
 
Maksua ei peritä:  

 

• alle 18-vuotiailta 

• veteraanitunnuksen omaavilta sotiemme veteraaneilta Jyväskylän, Hankasal-
men ja Uuraisten alueella asuvat) 

• kun vastaanotto liittyy kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukai-
seen kuntoutuksen suunnitteluun 

• kutsunnanalaisten ennakkoterveystarkastuskäynneistä 

• työttömän terveystarkastuksen ensimmäiseltä lääkärikäynniltä, kun tervey-
denhoitaja/sairaanhoitaja ohjaa asiakkaan lääkärin vastaanotolle  

• etävastaanoton soittoaika on varattu tutkimustulosten antamiseksi 

• mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoitokäynneistä 
 
 
2.2  SAIRAANHOITAJAN HOITOVASTAANOTON KÄYNTIMAKSU  10,00 €/käynti 
 Asiakasmaksulaki 5 § 1 mom. a) -kohta. Kerryttää maksukattoa.  
 

Maksu peritään enintään kolmelta kerralta kalenterivuodessa 
 

• rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden omaava hoitajan kiirevas-
taanottokäynneiltä  

• sairaslomatodistuksiin liittyviltä käynneiltä 

• edellä mainituissa tapauksissa etävastaanotosta/videovastaanotosta 

• haavahoitokäynneiltä 

• lääkeinfuusioihin ja verensiirtoihin liittyviltä käynneiltä  
 

 
Maksua ei peritä:  
 

• alle 18-vuotiailta 

• veteraanitunnuksen omaavilta sotiemme veteraaneilta Jyväskylän, Hankasal-
men ja Uuraisten alueella asuvat) 

• kun käynti johtaa välittömästi hoitovastaanoton jälkeen lääkärillä käyntiin  

• kun samalla käynnillä annetaan kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluva ro-
kote, tai kun rokotteen antaminen kuuluu potilaan perussairauden hoitoon 

• opiskelijoilta, asiakkaan tulee esittää todistus opiskelijastatuksesta hoitovas-
taanoton yhteydessä  
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• diabeteshoitajan tai mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottokäyn-
neiltä 

• kutsunnanalaisten ennakkoterveystarkastuksista 

• terveysneuvonta- ja terveystarkastuskäynneiltä 
 
 
2.3  MAKSU LÄÄKÄRINTODISTUKSESTA JA LAUSUNNOSTA   

 Asiakasmaksulaki 5§ 1 mom. d) -kohta, asiakasmaksuasetus 23§.Ei kerrytä maksukat-
toa.  

 Ei ikärajaa. 
 

 

2.3.1 MAKSULLISET TODISTUKSET    
 
Ajokorttilaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi  
tarvittava lääkärintodistus (ajokorttitodistus)               61,00 € 
 
Maksu seuraavista hoitoon liittymättömien lääkärin ja hammaslääkärin 
todistuksista ja lausunnoista:     50,80 €  

 

• C-todistus hoitotuen/vammaistuen hakemista varten 

• T-todistus (todistus terveydentilasta) 

• B-todistus etuuden hakemista varten (esim. eläkkeet) 

• Muut lausunnot etuuden hakemista varten 

• E-lausunto 

• Todistus vapaaehtoista asevelvollisuutta varten  

• Uusintatarkastuslausunto palveluskelpoisuudesta  

• Todistus kertausharjoituksesta vapauttamiseksi 

• Todistus asumispalvelupaikka-anomusta varten       

• Todistus terveydentilasta ulkomaille lähtöä varten 

• Harrastuksiin liittyvät lääkärinlausunnot (purjelento, sukellus, laskuvarjohyppy 
jne.) 

• Muut asiakkaan itsensä pyytämät todistukset ja lausunnot terveydentilasta 
 

        Suppeasta todistuksesta tai lausunnosta eri tarkoituksia varten:  20,50 € 
 

• Todistus turvapuhelinanomusta varten 

• Lausunto työvoimatoimistoa varten 

• Todistus muuhun kuin lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten 

• Todistus asunnonhakua varten 

• Todistus verotusta tai autoveron alennusta varten 

• Todistus veripalvelua varten 

• Muut asiakkaan itsensä pyytämät suppeat todistukset ja lausunnot terveydenti-
lasta 

 
Valmiiksi laadituista todistuksista peritään maksu asiakkaalta, vaikka hän myöhem-
min sen peruisi. 
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2.3.2 MAKSUTTOMAT TODISTUKSET   
 

Hoitoon liittyvät todistukset ja lausunnot ovat maksuttomia: 
 

• Kansanterveystyössä/terveyskeskuksessa hoitoon liittyvät todistukset ja lausun-
not, 
esim. B-lausunto erityiskorvattavia lääkkeitä varten (STM kuntainfo 4/2016) 

• Potilaan välittömään hoitoon liittyvä B-todistus (kuntoutus, SV -päiväraha) 

• Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaiseen kuntoutuksen suun-
nitteluun liittyvä kuntoutussuunnitelma 

• A-todistus (esim. todistus työnantajalta haettavaa sairauslomaa varten) 

• Todistus lapsen sairaudesta 

• Opintoihin liittyvä ajokorttitodistus 

• Todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten 

• Joukkorokotustodistus 

• Todistus potilaan kuljetuksesta = matkatodistus 

• Kutsuntatarkastustodistus = lääkärinlausunto puolustusvoimia varten 

• Kuolintodistus 

• Matkatodistus/koulukyytilausunto sairauden perusteella 

• Todistus koululiikuntaa/kouluruokailua varten 

• Todistus isyysveritutkimuksen suorittamisesta 

• Lääkärinlausunto holhousasioissa 

• Todistus veteraanien kuntoutushakemusta varten 

• Todistus toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten 

• Todistus sairaanhoidon vuoksi tarpeellisen lääkinnällisen toimenpiteen  
suorittamista varten (esim. raskauden keskeyttäminen ja steriloiminen) 
 
  

2.4  HOITOKESKUKSEN KÄYNTIMAKSUT  
Kerryttää maksukattoa.  
 

Hoitokeskuksen lääkärin ja hoitajan vastaanottokäynnin maksu peritään enintään 
kolmelta kerralta kalenterivuodessa 

 

• lääkärin vastaanottokäynti    18,90 €/käynti 

• sairaanhoitajan vastaanottokäynti   12,00 €/käynti  

• sarjassa annettava hoito    11,40 €/käynti 
 

Sarjahoidoista voidaan periä maksu enintään 45 kertaa kalenterivuodessa, eri sarja-
hoitomaksut yhteenlaskettuina. 

 
Maksua ei peritä 

• alle 18-vuotiailta 

• veteraanitunnuksen omaavilta sotiemme veteraaneilta (Jyväskylän, Hanka-
salmen ja Uuraisten alueella asuvat) 
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2.5  LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS  
 
(Terveydenhuoltolaki 29 §) 

 
Terveydenhuoltolain 29 §:ssä tarkoitettuun lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluva neu-
vonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä sopeutumisval-
mennus- ja kuntoutusohjaus ovat maksuttomia (asiakasmaksulaki 5 § 6-kohta). 

 
 
2.5.1 YKSILÖFYSIOTERAPIA TAI -TOIMINTATERAPIA 11,40 €/hoitokerta 
  Asiakasmaksuasetus 7 § 3 mom.  Kerryttää maksukattoa. 
 

  Maksua ei peritä:  

• apuvälinearviokäynneistä 

• alle 18-vuotialta 

• veteraanitunnuksen omaavilta sotiemme veteraaneilta Jyväskylän, Hankasal-
men ja Uuraisten alueella asuvat) 

 
 
2.5.2 SARJASSA ANNETTAVA HOITO   11,40 €/hoitokerta 

Asiakasmaksuasetus 11 §.  Kerryttää maksukattoa. 
 
Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta/vuosi kaikki eri sarjahoidot yhteensä, jonka 
jälkeen maksuton 
 
Terveyskeskuksessa sarjahoitomaksu peritään: 

• lääkinnällisestä kuntoutuksesta (kuten fysio- ja toimintaterapia) 

• jalkaterapiasta   
 
 Maksua ei peritä: 
 

• alle 18-vuotiailta 

• veteraanitunnuksen omaavilta sotiemme veteraaneilta (Jyväskylän, Hankasal-
men ja Uuraisten alueella asuvat) 

•  
 
2.5.3 KOTIKÄYNTINÄ ANNETTAVA SARJAHOITO (FYSIO-, TAI TOIMINTATERAPIA) 

 Asiakasmaksuasetus 3 § 5 mom. Kerryttää maksukattoa       11.40 €/hoitokerta 
        

Maksua ei peritä: 
 

• alle 18-vuotiailta 

• veteraanitunnuksen omaavilta sotiemme veteraaneilta (Jyväskylän, Hankasal-
men ja Uuraisten alueella asuvat) 

• kotiutumisen liittyen 1-3 kotikäynniltä 

• apuvälinearviokäynneiltä 
 
 
2.5.4 JALKATERAPIAN MAKSU  

Asiakasmaksulaki 1§, 2 §. Ei kerrytä maksukattoa 



Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2021 alkaen 
 

9 
 

 
Jalkaterapia (45 min)   22,30 € / hoitokerta 

 Sarjahoitona (kerryttää maksukattoa)  11,40 €/ hoitokerta 
 
 Maksua ei peritä: 
 

• alle 18-vuotiailta 

• veteraanitunnuksen omaavilta sotiemme veteraaneilta (Jyväskylän, Hankasal-
men ja Uuraisten alueella asuvat) 

 
 
2.5.5 KUNTO- JA ERITYISLIIKUNTARYHMIEN MAKSUT 

 Asiakasmaksulaki 1 §, 2 §. Ei kerrytä maksukattoa.  
 

Odottavien äitien kuntovoimistelu ja rentoutus, selkäryhmä, kipuallasryhmä ja sydän-
startti /kevät- tai syyskausi    20,00 € 
 
Eritysliikuntaryhmät/kevät- tai syyskausi   33,90 € 

• Jos asiakas aloittaa ryhmän koulujen syysloman tai  
hiihtoloman jälkeen   20,00 € 
  

Maksua ei peritä: 
 

• alle 18-vuotiailta 

• veteraanikuntoutus- ja mielenterveyspotilaiden kuntoliikuntaryhmistä 
 

 
2.6  SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA HOITO  

Asiakasmaksuasetus 9 §, 9a §.  Ei kerrytä maksukattoa 
 

Maksuja ei peritä:  

• alle 18-vuotiaiden tutkimuksesta ja hoidosta   

• veteraanitunnuksen omaavilta sotiemme veteraaneilta asiakasmaksuasetuk-
sen 9 § 6 kohdan määrittelemästä hoidosta 

• jyväskyläläisiltä sotiemme rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuk-
sen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavat tai miinanraivausteh-
täviin osallistuneilta henkilöiltä. Tämä koskee kaikkia suun terveydenhuollon 
asiakasmaksuja sekä protetiikan hammaslaboratoriomaksuja terveyskeskuk-
sessa annetun hoidon osalta. (Lisäksi tämä koskee myös Hankasalmen ja Uu-
raisten kuntien päätöksellä näiden kuntien alueella asuvia veteraaneja)  

• odottavien äitien sylkitutkimuksesta 

• suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio ensimmäistä lasta odottavalle per-
heelle, jos hoidon tarpeen arvio toteutetaan vain keskustelun kautta. Käyn-
nistä peritään kuitenkin käyntimaksu  

• opiskelijalle tehtävä asetuksen (338/2011) mukainen suun terveystarkastus, 
jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve.  
Tarkastuksesta peritään vain käyntimaksu. 
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2.6.1 PERUSMAKSUT 
 

Suuhygienistin perusmaksu   10,20 €/käynti  
Hammaslääkärin perusmaksu    13,10 €/käynti  
Erikoishammaslääkärin perusmaksu   19,20 €/käynti 
  
Käynti potilaan luona (asetus 3 § 5 mom.) 
Hammaslääkäri    18,90 €/käynti 
Suuhygienisti     12,00 €/käynti 
 
Maksua ei saa periä jyväskyläläiseltä henkilöltä joka maksaa kaupungille säännöl-
listä hoitomaksua kotihoidossa tai palveluasumisessa. 

 
 
 
2.6.2 EHKÄISEVÄ HOITO 

 
Ehkäisevään hoitoon kuuluvat toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden 
edistämisen toimenpiteet     8,40 €/käynti 

 
 
2.6.3 MAKSU TUTKIMUKSESTA, HAMMASTARKASTUKSESTA JA SAIRAUKSIEN 

HOIDOSTA TOIMENPITEELTÄ VAATIVUUSLUOKAN MUKAAN 
 

• Vaativuusluokka: 0-2    8,40 € 

• Vaativuusluokka: 3-4    18,90 € 

• Vaativuusluokka: 5-7    37,50 € 

• Vaativuusluokka: 8-10   54,90 € 

• Vaativuusluokka: 11-    77,00 € 
 
proteettiset toimenpiteet 

• proteesin pohjaus    54,90 € 

• proteesin korjaus    37,50 € 

• akryyliosa- ja kokoproteesi    183,50 € 

• kruunut ja sillat/hampaalta    183,50 € 

• rankaproteesi    227,70 € 
 

Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimus ja hoito  41,20 €/käynti.  
 
Erikoissairaanhoitona tehtävästä hoidosta ei peritä toimenpidemaksuja erikseen.  
(asetus 9 a §) 

 
 
2.6.4 KUVANTAMISTUTKIMUKSET 
    

Hammaskuva              8,40 € 
Panoraamaröntgen  18,90 € 
 
Kuvantamisen kuvakopiot CD-tallenteena  32,30 € 

• Peritään jokaisesta tallenteesta.  
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Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 34 § 
 

 
2.6.5 OIKOMISLAITTEIDEN JA HAMMASPROTEETTISTEN TOIMENPITEIDEN HAM-

MASTEKNISET KULUT SEKÄ ERIKOISMATERIAALIT 
 

Hammastekniset laboratoriotyöt / oikomislaitteiden hammastekniset 
kustannukset 18 vuotta täyttäneiltä:  
 

Hammastekniset laboratoriotyöt / oikomislaitteiden hammastekniset  
kustannukset terveyskeskuksen oman teknikon tekemänä  
tuntiveloituksella sisältäen materiaalikustannukset 31,65 €/tunti 

 
Maksua ei peritä suun ja leukojen erikoissairaanhoitoa terveyskeskuksessa saavalta 
potilaalta. 

 
Uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheu-
tuneet hammastekniset kulut peritään myös alle 18-vuotiailta, jos oikomislaite on hä-
vinnyt tai vahingoittunut käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimatto-
muuden takia. 

 
  
2.7  KÄYTTÄMÄTTÄ JA PERUUTTAMATTA JÄTETYSTÄ PALVELUSTA PERITTÄVÄ   

MAKSU    
Asiakasmaksuasetus 25 §. Ei kerrytä maksukattoa 
 
Peritään 15 vuotta täyttäneiltä      50,80 € 
 

• terveyskeskuslääkärin käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta  

• suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta 

• ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvoloiden käyttämättä jätetyistä lääkärin vastaan-
ottoajoista  

• kalliin kuvantamistutkimuksen käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta 

• koululaisten näöntutkimuksen käyttämättä jätetyistä erikoislääkärin vastaanotto-
ajoista 

 
Maksua ei peritä silloin, kun peruuttamatta jättämiselle on hyväksyttävä syy. 
 
 

2.8   VALTAKUNNALLISEEN ROKOTUSOHJELMAAN KUULUMATTOMAT ROKOTTEI-
DEN ANTAMINEN 

 
Maksullisia ovat: 

• muut matkailijoiden rokotteet hinnaston mukaan 

• kansainvälinen rokotuskortti   10,00 €  

• lääkäripalvelun normaali käyntimaksu  20,60 €  
(kerryttää maksukattoa) 
 

Kansallisen rokotuskortin saa Matkailijoiden rokotusvastaanotolta   
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Maksuttomia ovat: 

• sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanottokäynti   
 

Maksua ei peritä rokottamisesta ja rokotteista (rokoteaineista), mikäli rokottami-
nen perustuu kansalliseen rokotusohjelmaan tai kyse on lääkärin määräykseen 
perustuvasta perussairauden vuoksi tarpeellisesta rokottamisesta (ts. kun ro-
kottaminen kuuluu potilaan sairauden hoitoon).  

 
 
2.9    MUULTA KUIN SUOMESSA ASUVALTA PERITTÄVÄ MAKSU  

 Asiakasmaksuasetus 24 §. Ei kerrytä maksukattoa.  
 

Muulta kuin Suomessa asuvalta peritään enintään palvelun tuottamisesta ai-
heutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta kansainväli-
sestä sopimuksesta muuta johdu. Maksu perustuu todellisiin vuoden 2020 ta-
louden toteutuman mukaisiin kustannuksiin. 

 

 
3 KOTONA ANNETTAVAT PALVELUT 

 
3.1  KOTISAIRAALAHOITO (MÄÄRÄAIKAINEN TEHOSTETTU KOTISAIRAANHOITO)  

Asiakasmaksuasetus 3 § 5 mom., 13 §. Ei kerrytä maksukattoa. 
 
Kotisairaalahoidon maksut ovat: 

• lääkärin kotikäynti    18,90 €/käynti 

• muun henkilön suorittama kotikäynti   12,00 €/käynti  

• kotikäyntejä 2 tai enemmän/vrk                      22,50 €/vrk 
 
Maksua ei peritä  

• kun asiakas on jo säännöllisen kotihoidon asiakas  

• kun asiakas on lyhytaikaisessa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai vanhusten 
ympärivuorokautisessa asumispalvelussa 

• kun asiakas on alle 18-vuotias  
 
Säännöllisen hoitosuhteen kestäessä yli 3 viikkoa asiakasmaksuihin sovelletaan sään-
nöllisen kotihoidon maksuja (sosiaalihuoltoasetus 9 § 1 mom.), jolloin kotiin annettavista 
palveluista peritään hoitotuntien ja asiakkaan maksukyvyn mukainen kuukausimaksu 
(ks. kappale 3.3). 

 
Kotisairaalahoidosta potilaalta perittävä maksu sisältää: 
 

• kotisairaalan henkilökunnan käynnit 

• lääkehoidon, jota tarvitaan potilaan akuutin kotisairaalan johtaneen sairauden ta-
kia esim. suonensisäinen antibiootti- tai muu lääkehoito, akuuttiluonteinen kipu-
lääkitys.  

• potilaan tarvitsemat hoitotarvikkeet ja apuvälineet samalla tavalla kuin niitä anne-
taan muillekin kotihoidossa oleville (vaipat, avannevälineet, haavanhoitotarvik-
keet jne.)  

• kotisairaalan lääkärin määräämät laboratorio-, röntgen- ym. tutkimukset  
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• kotisairaalan lääkärin määräämät vitamiini-, neste- ja ravintovalmisteet, jotka an-
nostellaan suonensisäisesti tai lihakseen pistettynä 

 
Kotisairaalahoidosta perittävä maksu ei sisällä: 
 

• potilaan pysyvää lääkitystä (ennen kotisairaalahoitoa aloitettuja reseptilääkkeitä, 
kotisairaalahoidon aikana määrättävää uutta pitkäaikaiseksi tai pysyväksi jäävää 
lääkitystä, tai muuta kuin edellä tarkoitettua kotisairaalamaksuun sisältyvää lää-
kitystä) 

• muita kuin kotisairaalan lääkärin määräämiä laboratorio-, röntgen- tai muita tutki-
muksia sairaalan poliklinikalla tai terveyskeskuksen palveluissa 

• kuljetuksia sairaalasta kotiin eikä muitakaan kotisairaalahoidon aikana tapahtuvia 
kuljetuksia. 

 
 

3.2  TILAPÄINEN KOTISAIRAANHOITO 
Asiakasmaksuasetus 3 § 4 mom. 
 
Tilapäinen kotisairaanhoito: 
 

• lääkärin/hammaslääkärin kotikäynti    18,90 €/käynti 

• muun henkilön suorittama kotikäynti    12,00 €/käynti 
 

HUOM! Jatkuvasti säännöllisesti kotiin annettavista palveluista peritään palvelumäärän 
ja asiakkaan maksukyvyn mukainen kuukausimaksu 

 
 
3.3  SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO  

Asiakasmaksuasetus 27 - 31 § 
 
Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta/kotisairaalahoidosta ja sosi-
aalihuoltoasetuksen (607/1983) 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalve-
lusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä 
perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. 
 
Em. jatkuvasti säännöllisesti kotiin annettavista palveluista (1 kerta tai useammin kuu-
kaudessa) peritään palvelumäärän ja asiakkaan maksukyvyn mukainen kuukausi-
maksu. Maksu määräytyy seuraavan taulukon perusteella bruttotuloista määriteltynä 
prosenttiosuutena. Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä 
tulorajan ylittävistä kuukausituloista. 
 
Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa palvelu- 
ja hoitosuunnitelma. 
 
Kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta 
aiheutuvia kustannuksia. 
 
Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukko 1.1.2020 alkaen 
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Asiakkaan kuukausimaksu on enintään alla olevassa taulukossa olevan maksuprosentin 
osoittama määrä tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista. 
 

Perheen-

jäsenten 

määrä 

Maksutto-

muuden 

yläraja 

(€/kk) al-

kaen 

1.1.2020 

Maksuprosentti (%) tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista 

riippuen asiakkaan kotihoidon tarpeesta (tuntia/kk)  

<5 h 5 - <15 h 15 - <22 h 22 - < 30 h 30 - <37 h ≥37 h 

I II III IV V VI 

1 588 14 27 31 33 34 35 

2 1 084 12 18 19 20 21 22 

3 1 701 10 14 15 16 17 18 

4 2 103 9 11 12 13 14 15 

5 2 546 7 9 10 11 12 13 

6 2 924 4 6 7 9 10 11 

 
Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350,00 eurolla  
ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. 
 

• Säännöllisen kotihoidon asiakkaille laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa 
määritellään mm. käyntikerrat. Palveluista peritään hoito- ja palvelusuunnitel-
maan ja maksutaulukkoon perustuva kuukausimaksu. 
 

• Maksua tarkistetaan, mikäli asiakkaan tulot tai palvelumäärä muuttuvat maksu-
taulukon tuntimäärän mukaisesti. Asiakasmaksut tarkistetaan kuitenkin vähin-
tään, joka toinen vuosi (samanaikaisesti lakisääteisten indeksitarkistusten 
kanssa). 

 
Kotona annettavan palvelun maksua ei peritä keskeytyksen ajalta (ks. kohta 1.6 Pois-
saolot ja siinä olevat poikkeukset) 
 
Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot säännöllisessä kotihoidossa (asia-
kasmaksuasetus 27 §): palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa aviolii-
tossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön: 
 

• veronalaiset ansio- ja pääomatulot (jos tulo on yli 1,00 €/kk) 

• verosta vapaat tulot  

• metsätulo (asiakasmaksuasetus 28 a §) 

• jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi 
kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo 

• edellytyksenä kuittien/tositteiden ja pankin tiliotteiden esittäminen 
 

 
Tulot, joita ei oteta huomioon (asiakasmaksuasetus 29 §): 
 

• lapsilisä ja lapsen hoitotuki 

• kansaneläkelain mukainen lapsikorotus 

• asumistuki 

• vammaistuki 
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• rintamalisä 

• eikä muita asiakasmaksuasetuksen 29 §:ssä mainittuja tukia ja avustuksia 

• omaishoidontuen hoitopalkkio 
 
 
3.4  KOTIHOIDON TUKIPALVELUT 
 

Tukipalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai –asetuk-
sessa, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun. Palvelun myöntäminen edellyt-
tää asiakkaan palvelutarpeen arviointia. Tukipalvelujen tarve kirjataan asiakkaan hoito- 
ja palvelusuunnitelmaan ja tehdään palvelu- ja maksupäätös. 
 
 
ATERIAPALVELU 

 
Kotiin kuljetettujen aterioiden vähimmäistilausmäärä on vähintään kolme ateriaa vii-
kossa. Toimintakyvyn muuttuessa ateriatilausten määrää voidaan vähentää ja /tai lisätä, 
tai ateriapalvelu voidaan päättää. 
 
 

1) KOTIIN KULJETETUT ATERIAT 

• Kotiin toimitettu kylmä lounas kuljetuksineen  8,25 € 

• Menumat -ateria kotiin    8,25 € 
 
2) ATERIAT VANHUSPALVELUJEN TOIMINTAYKSIKÖSSÄ 
 
Vuorokautinen ruokailu  13,20 € 

• Aamupala   3,40 € 

• Lounas   6,60 € 

• Kahvi/tee   2,35 € 

• Päivällinen  4,40 € 

• Iltapala   2,40 € 
 

3) LOUNAS KOULULLA TAI PÄIVÄKODILLA 

• Aterian hinta   5,50 € 
 

 
KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA  
 

 
Kuntouttava päivätoiminta 1 ja 2    12,00 €/ kerta 

• Lounas tai päivällinen sekä jälkiruoka, ryhmämuotoista kuntoutusta ja toimin-
taa  

 
Edestakainen kuljetus päivätoimintaan    6,00 € 

 
Omaehtoisen kuntosaliharjoittelun lukukausimaksu   32,00€  

 (Luhtisen, Keltinmäen ja Kortepohjan päivätoimintakeskukset) 
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TURVAPALVELUT 
 

Turvapalveluista perittävä asiakasmaksu on 40,10 € kuukaudessa (uusi turvapuhe-
linmalli, sisältää palvelun ja turvapuhelimen vuokran).  
 
Turvapalveluista perittävä asiakasmaksu on 24,80 € kuukaudessa niissä vanhusten 
vuokrataloissa, joissa asiakas maksaa laitevuokran asumiskulujen yhteydessä. 
 
Paikantava GPS turvaranneke 66,20 €/kk (sisältää palvelun ja GPS rannekkeen 
vuokran).  
 
Paikantavan GPS-turvarannekkeen maksu 41,10 € kuukaudessa, mikäli asiakkaalla 
on käytössä myös turvapuhelin, josta laskutetaan 40,10 € kuukaudessa. 
 
Asennuspalvelu   84,90 €  

• Asennusmaksu peritään jokaiselta asennuskerralta. 
 

Turvapalvelun lisälaitteet, €/kk 
  

• Lisäranneke tai -riipus  2,10 €  

• Savu/palovaroitin  4,20 €  

• Ovihälytin tai ikkunahälytin 5,80 €  

• Häkäkaasuhälytin  5,20 €  
 
Hinnankorotukset perustuvat sopimuksessa toimittajan hinnan korotuksiin tai 
tuotteen vaihtoon toiseen malliin. 
 

Palvelu on maksuton, mikäli asiakkaan bruttotulot ovat alle takuueläkkeen ja ylimmän 
hoitotuen 1 100,12 € vuonna 2018, pariskuntien kohdalla yhteenlasketut tulot 
2 200,24 € vuonna 2018. 
 
Kadonneiden tai rikkoutuneiden tilalle hankittavista tarvikkeista tai välineistä peritään 
asiakkaalta seuraavasti:  
 

• Turvarannekkeen irtohihna   6,50 € 

• Turvaranneke kadonneen tilalle   65,00 € 

• GPS lukittava irtoranneke   38,00 € 

• GPS lukittavan rannekkeen avain   22,00 € 

• Kadonnut GPS-kello    450,00 € 

• Kadonnut turvapuhelin    312,00 € 

• Kadonnut antenni    19,00 € 

• Kadonnut virtajohto    19,00 € 

• Rikkoutunut ovihälytin    119,00 € 
 

HYGIENIAPALVELU 
 

Palvelusta peritään 4,40 €/kerta. 
Edestakainen kuljetus hygieniapalvelun toteuttamiseksi 6,00 € 
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3.5  SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU 
 

Sosiaalihuoltolain mukaisesta harkinnanvaraisesta liikkumista tukevasta palvelusta pe-
ritään matkan omavastuuosuus kolme (3) euroa, joka perustuu Jyväskylän seudun jouk-
koliikenteen yhden vyöhykkeen Waltti hinnoittelun mukaisen kertamatkan hintaan.  

 
 
3.6  SOSIAALIHUOLTOLAIN (1301/2014) MUKAINEN LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU 

Asiakasmaksuasetus 3 § 
 
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (19 §) mukaista toimintaa. Kotipalvelua 
voi saada palvelusetelillä tai omana toimintana.  

 

• Palvelusetelille on määritelty vähimmäis- ja enimmäistuntiarvot. Arkipäivätuntien 
osalta palvelusetelin arvo on vähintään 20 €/h ja enintään 32 €/h. Ilta-, viikonloppu- 
ja yötuntien osalta palvelusetelin arvo on määritelty erikseen.  

• Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy kulloinkin voimassa olevat palvelunsetelin 
minimi- ja enimmäisarvot.  

• Kotipalvelun kestäessä yli kolme (3) kuukautta, palvelusetelin arvo määräytyy pro-
senttiperusteisen kuukausimaksutaulukon mukaisesti. 
 

Kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: 
 

Henkilöt 2 3 4 5 6 

Tuloraja 1 084 € 1 701 €  2 103 € 2 546 €  2 924 € 

Tuntia/kk                         Omavastuuprosentti   

alle 6 h 18 % 14 % 11 % 9 % 7 % 

6 - 15 h 19 % 15 % 12 % 10 % 8 % 

16 - 24 h 20 % 16 % 13 % 11 % 9 % 

24 - 30 h 21 % 17 % 14 % 12 % 10 % 

yli 30 h  22 % 18 % 15 % 13 % 11 % 
 

 

Perheenjäsenten lukumäärä Maksuttomuuden yläraja/kk 

2 1 084 € 

3 1 701 €  
4 2 103 € 

5 2 546 € 

6 2 924 € 

Korotus/lisähenkilö 357,00 € 
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Oman kotipalvelun työntekijän käyntimaksu enintään 11,00 € / 60 min.  Kotipalvelun 
omavastuumaksun suuruuteen vaikuttaa perheen bruttotulot, perheen koko ja käytetty 
tuntimäärä. Kotipalvelun maksua ei peritä, jos perheen tulot jäävät alle tulorajan. 

 
 

4 ASUMISPALVELUT, SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET   
Ei kerrytä maksukattoa. 
 
Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen asiakasmaksujen määräytymisperus-
teita ei ole säädetty asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa. Jyväskylän kaupungissa so-
velletaan maksujen määräytymisessä säännöllisen kotihoidon maksuperusteita, joista 
on säädetty asiakasmaksuasetuksessa (3 § tulorajan osalta ja 27 - 31 §). 
 
Asiakasmaksuasetuksen 19 §:ssä säädetään, että sosiaalihuoltolain mukaisesta pitkä-
aikaisesta perhehoidosta peritään maksu asiakasmaksulain 7 c §:ssä säädetysti. 
Omaishoitajan vapaapäivien aikaisesta hoidosta peritään maksu asiakasmaksulain 6 b 
§:ssä säädetysti.  

 
 
4.1  TILAPÄINEN PERHEHOITO 

 
Tilapäinen perhehoito   36,20 €/vrk 
Sisältää hoivan, ateriat ja asumiskulut 
 
Osavuorokautinen perhehoito   18,50 €/päivä tai yö 
Sisältää hoivan ja hoidon aikaiset ateriat 
 
Kotiin annettava perhehoito   18,50 €/päivä  

 
 
4.2  OMAISHOITAJAN VAPAAN AIKAINEN HOITO  

Asiakasmaksulaki 6 b § 
 
Maksu on 11,40 €/vrk omaishoitajalaissa (973/2005) määritellyiltä vapaapäiviltä. 

 
 
4.3  LYHYTAIKAINEN PALVELUASUMINEN  

 
Tilapäinen palveluasuminen   36,20 €/vrk 
Sisältää hoivan, ateriat ja asumiskulut 
 
Osavuorokautinen palveluasuminen (päivä tai yö)  18,50 €/päivä tai yö 
Sisältää hoivan ja hoidon aikaiset ateriat 

 
 
4.3.1. LYHYTAIKAINEN PALVELUASUMINEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAT 
 

Tilapäinen palveluasuminen   36,20 €/vrk 
Sisältää hoivan, ateriat ja asumiskulut 
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4.4 PERHEHOITO (IKÄIHMISET, MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAT, SOSIAALI-

HUOLTO-LAIN MUKAISET) 
 
Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevilta asiakkailta peritään vahvistettujen asiakasmak-
sujen mukaisesti asiakasmaksuina vuokra, ateriamaksu sekä ylläpitomaksu. 

 
1. Perhehoidossa vuokra on sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvis-

tama asumismaksun mukainen. Vuokrassa huomioidaan STM:n ohjeistuk-
sen mukainen indeksitarkistus.  

 

• Perhehoito, vuokra/kk  199,30€/kk (2021 vuokra) 
 

• 2 hengen huoneen vuokra   167,29€/kk (2021 vuokra) 
 

2. Perhehoidon ylläpitomaksu/kk (maksu/vrk) 164,80 €/kk (5,40 €/vrk) 
 

3. Perhehoidon ateriamaksu on   13,20 €/vrk 
 
Perhehoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita sosiaalihuollon avohoi-
don palvelumaksuja, kuten kotihoidon maksu tai päivätoiminnan maksu. 
 
Jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan palveluasumiseen/laitoshoitoon, peritään pal-
veluasumisen/ laitoshoidon maksu tulopäivältä, mutta ei perhehoidon maksua ko. päi-
vältä. Jos asiakas siirtyy palveluasumisesta/laitoksesta perhehoitoon, peritään palvelu-
asumisen/ laitoshoidon maksu lähtöpäivältä, mutta ei perhehoidon maksua ko. päivältä. 

 
 
4.5  PITKÄAIKAINEN PALVELUASUMINEN (Shl 21§, 22§) 

 
Pitkäaikaisessa palveluasumisessa ja Kynnystien tukiasumisessa asuvat henkilöt ovat 
vuokrasuhteessa palveluntuottajaan. Asukkaat maksavat itse palveluntuottajalle vuok-
ran ja muut vuokrasopimuksessa määritellyt asumiskulut.  
 

Kynnystien palvelukoti 

• vuokra/kk  346,10 € 
 

Kynnystien tukiasunnot 

• vuokra/kk  385,55 € 
 

Lahjaharjun palvelukoti 

• vuokra/kk  392,60 € 
 
Jyväskylän kaupunki perii asiakkaalta maksukyvyn mukaan määräytyvän asiakasmak-
sun sekä vuorokautisen ateriamaksun.  
 
Asiakasmaksu sisältää tarvittavan hoivan ja tuen. Ateriamaksu (13,20 €/vrk) sisältää 
vuorokautisen ruokailun: aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala.  
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Asiakasmaksua määrättäessä tulona huomioidaan asiakkaan säännölliset nettotulot 
(asiakasmaksuasetus 27 §, 28 a §). Asiakasmaksua määrättäessä tuloina ei oteta huo-
mioon asiakasmaksuasetus 29 §:n mukaisia tuloja. 

 
Tukiasumisesta, palveluasumisesta ja niihin liittyvistä mahdollisista tukipalveluista asia-
kasmaksuja määrättäessä jätetään asiakkaan omaan käyttöön vähimmäiskäyttövaraksi 
188,50 €/kk nettotuloista.  

 

4.6. SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN TUETTU ASUMINEN (Shl 21§) 
 
Sosiaalihuoltolain mukaisessa tuetussa asumisessa asuvat henkilöt ovat vuokrasuhteessa 
palveluntuottajaan. Asukkaat maksavat itse palveluntuottajalle vuokran ja muut vuokrasopi-
muksessa määritellyt asumiskulut.   
 
Jyväskylän kaupunki perii asiakkaalta maksukyvyn mukaan määräytyvän asiakasmaksun. 
Asiakasmaksu sisältää tarvittavan tuen. Asiakasmaksun suuruus ei kuitenkaan voi ylittää 
Jyväskylän kaupungin palveluntuottajille maksamaa korvausta.  
 
Asiakasmaksu voidaan jättää perimättä, mikäli se on ilmeisen tarpeetonta asiakkaan pää-
asiallisten tulojen ollessa työmarkkinatuki tai toimeentulotuki.  
 
Kyseessä asiakasryhmälle uusi maksu, joka tulee voimaan 1.5.2021 alkaen.  
 
 
4.7. SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KOTIIN VIETÄVÄ LIIKKUVA TUKI (Shl 21§) 
 
Liikkuvasta tuesta ei peritä asiakasmaksuja.  

 
 
4.8. TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN  

  
Sosiaalihuoltolaki 21 §, sosiaalihuoltoasetus 10 §. 

 
Asumispalvelujen asiakasmaksujen määräytymisperusteita ei ole säädetty asiakasmak-
sulaissa tai –asetuksessa. Jyväskylä kaupungissa tehostetun palveluasumisen maksut 
peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittain vahvistaman Ikääntyneiden palvelu-
jen asiakasmaksujen soveltamisohjeen mukaan. 
 
Tehostetussa palveluasumisessa peritään asiakasmaksuina vuokra, tukipalvelumaksu, 
hoitopalvelumaksu, ateriamaksu sekä muut asumiskulut silloin kun ne eivät sisälly vuok-
raan tai tukipalvelumaksuun. 
 
Tehostetussa palveluasumisessa asukas tekee huoneenvuokralakiin perustuvan vuok-
rasopimuksen, jossa sovitaan vuokran suuruus ja muut vuokraehdot. Asukas maksaa 
vuokran ja muut vuokrasopimuksessa määritellyt asumiskulut. 
 
Hoitopalvelumaksu sisältää tarvittavan hoidon, hoivan, avustamisen ja toimintakyvyn tu-
kemisen. Hoitopalvelumaksu peritään asiakkaan maksukyvyn mukaisesti niin, että vuok-
ran, henkilökohtaisen käyttövaran, tukipalvelumaksun, ateriamaksun ja palveluasumi-
sen muiden asumismaksujen jälkeen jäävästä nettotulosta peritään hoitopalvelumaksua 
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enintään 60 %. Henkilökohtaiseksi käyttövaraksi tulee jäädä 188,50 € kuukaudessa. 
Käyttövara on tarkoitettu henkilökohtaisten menojen kattamiseen esim. sairaus- ja lää-
kekulut. 
 
Tukipalvelumaksu tehostetussa palveluasumisessa on  219,65 €/kk 
Käytettäessä vuorokautista laskentaa on maksu 7,20 €/vrk 
 
Puolison tukipalvelumaksu on    109,85 €/kk 

• Peritään palveluasumisessa yhdessä asuvan pariskunnan puolisolta, joka ei ole 
oikeutettu ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palveluihin.   

 
Muut asumismaksut, jos ko. kulu ei sisälly huoneiston kokonaisvuokraan: 

• vesimaksu/kk   8,70 € 

• sähkömaksu/kk  8,70 € 

• saunamaksu/kk  7,70 € 
 
Ateriamaksu tehostetussa palveluasumisessa on enintään 13,20 €/vrk. 
 
Asiakasmaksua määrättäessä tulona huomioidaan asiakkaan säännölliset nettotulot 
(asiakasmaksuasetus 27 §, 28 a §): 

• eläkkeet 

• hoitotuki (sisältää mahdollisen veteraanilisän) 

• ylimääräinen rintamalisä 

• muu jatkuva henkilökohtainen tulo 

• metsätulo: laskennallinen tulo (keskimääräinen vuotuinen verohallinnon vahvis-
tama tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla, tästä vähennetään 10 
% ja metsätalouden korot) 

• pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko- (myös määräaikaistalletus-
ten korot), osinko- ja vuokratulot (kulut vähennettyinä), mikäli bruttotulo ylittää 
1,00 €/kk. 

• tulona ei huomioida kertaluonteisia myyntituloja tai luovutusvoittoja (esim. osake-
, kiinteistö- tai metsän myynti) 

 
Asiakasmaksua määrättäessä tuloina ei oteta huomioon (asiakasmaksuasetus 29 §) 

• lapsilisää ja lapsen hoitotukea 

• asumistukea 

• vammaistukea 

• tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja 
tai haittarahaa 

• rintamalisää 

• elatusapua tai elatustukea, jota maksetaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan 
puolison alaikäiselle lapselle 

• eläkkeisiin ja niihin verrattaviin tuloihin sisältyviä huollettavista aiheutuvia koro-
tuksia (esim. lapsikorotus) 

• muita asiakasmaksuasetuksen 29 §:ssä tarkoitettuja tukia ja avustuksia 
 
Tuetusta asumisesta, palveluasumisesta ja tehostetusta palveluasumisesta ja niihin liit-
tyvistä tukipalveluista asiakasmaksuja määrättäessä jätetään asiakkaan omaan käyt-
töön vähimmäiskäyttövaraksi 188,50 €/kk nettotuloista.  



Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2021 alkaen 
 

22 
 

 
 
5 VAMMAISPALVELUJEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON MAKSUT 

Asiakasmaksulaki 4 §, 14 §, asiakasmaksuasetus 33 §, L vammaisuuden perusteella 
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987, L kehitysvammaisten erityishuol-
losta 591/1977 
 
Vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon palvelut ovat pääsääntöisesti asiakkaalle 
maksuttomia.  
 
 

5.1  PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA  
Ei kerrytä maksukattoa. 
 
 

5.1.1 VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU 
 
Peritään matkan todelliseen pituuteen perustuva omavastuuosuus, joka vastaa jouk-
koliikenteen vastaavan mittaisesta matkasta perittävää maksua.    

 
 
5.1.2 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA, 16 VUOTTA TÄYTTÄNEET 

 
Erityishuoltolain mukaiseen päiväaikaiseen toimintaan liittyvät kuljetukset ovat mak-
suttomia. 
 
Erityishuoltolain mukaisessa työ- ja päivätoiminnassa asiakasmaksuna peritään ate-
riamaksu toteutuman mukaan. 
 

 Normaali ateria Dieettiateria 

Vuorokautinen ruokailu, enintään 11,02 €  12,83 € 

Aamupala 2,08 € 2,15 € 

Lounas 3,58 € 4,59 € 

Päiväkahvi 0,86 € 0,99 € 

Päivällinen 2,67 € 3,20 € 

Iltapala 1,83 € 1,90 € 

 
Dieettiaterian maksua ei peritä silloin, kun dieettiaterian tarve johtuu vammasta tai 
pitkäaikaissairaudesta. 
 
Ateriapalvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutu-
vien kustannusten suuruinen. 
 
Jos ostopalveluna toimivan toimintayksikön ateriapalvelumaksu on määritelty pie-
nemmäksi, peritään asiakkaalta ateriamaksu toimintayksikön määrittämän todellisen 
ateriakustannuksen mukaisesti. 
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5.2  ASUMISPALVELUT, VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN MUKAISET  
Ei kerrytä maksukattoa. 
 

 
5.2.1 VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN PALVELUASUMINEN 

 
Asiakas maksaa itse vuokran, ateriat ja muut jokapäiväiseen elämään liittyvät kus-
tannukset. 
 

 
VAMMAISPALVELULAIN NOJALLA JÄRJESTETTY LYHYTAIKAINEN ASUMIS-
PALVELU / LYHYTAIKAINEN RYHMÄKOTIASUMINEN: 

 

• alle 16-vuotiaiden vuorokausimaksu  13,20 €/vrk 
Jätetään perimättä, mikäli asiakas tuo mukanaan 
nauttimansa erityisravintovalmisteet 

• yli 16-vuotiaiden vuorokausimaksu  36,20 €/vrk 
Sisältää ateriat, ylläpito- ja asumiskulut 

 
 

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN ASUMISPALVELUN ATERIAMAKSUT ENIN-
TÄÄN: 

 
Ateriamaksut voivat olla asumispalvelun hankinnan mukaisissa puitesopimuksissa 
määritellyn suuruiset, kuitenkin enintään 15,00 €/vrk. 
 

 
5.2.2 ASUMISPALVELUN MAKSUT KEHITYSVAMMALAIN MUKAISESSA ASUMI-

SESSA 
 
Asiakas maksaa vuokran suoraan vuokranantajalle, vuokraan sisältyy asukkaiden 
käytössä olevien yhteisten tilojen jyvitetty osuus. Lisäksi asiakas maksaa esim. 
sähkö- ja vesimaksut. 
 
Asiakkaan omaan käyttöön jätetään käyttövaraa vähintään 188,50 €/kk nettotuloista. 
 
 

KEHITYSVAMMALAIN MUKAISEN ASUMISPALVELUN YLLÄPITOMAKSU: 
 
Kehitysvammalain mukaisesta asumisesta peritään ylläpitomaksua (maksua ei peritä 
henkilökunnan antamasta hoivasta ja huolenpidosta). Ylläpidolla tarkoitetaan tavan-
omaisia vastaavia menoja eli sellaisia menoja, joista henkilölle aiheutuisi kustannuk-
sia joka tapauksessa. 
 
Ylläpitomaksut: 

 

• Ryhmäkoti-muotoisessa asumisyksikössä asuvat  55,62 €/kk 

• Asuntoryhmä-muotoisessa asumisyksikössä asuvat  45,30 €/kk 
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• Jos asiakas on poissa ympärivuorokautisesta palveluasumisesta yhtäjaksoisesti 
5 päivää kuukaudesta, hänen ylläpitomaksuaan alennetaan siten, että ylläpito-
maksu muutetaan päivähinnaksi jakamalla kuukausihinta 30:llä ja kerrotaan läs-
näolopäivillä. 

• Jos ostopalveluna toimivan toimintayksikön ylläpitomaksu on määritelty pienem-
mäksi, peritään asiakkaalta ylläpitomaksu toimintayksikön määrittämän todellisen 
ylläpitokustannuksen mukaisesti. 

• Sairaala- tai laitoshoidon ajalta ei peritä ylläpitokorvausta. 
 

 
Ylläpitomaksuun sisältyy: 
 

• puhdistusaineet ja –tarvikkeet (esim. jätesäkit, kompostipussit, siivoukseen käyt-
tävät pesu- ja puhdistusaineet, siivousvälineet, desinfiointiaineet, käsipyyhepape-
rit) 

• kalusto (esim. yhteistiloissa olevat huonekalut, DVD-soitin, kahvinkeitin, veden-
keitin, mikroaaltouuni, ulkokalusteet) 

• vaatteisto (esim. yhteisiin tiloihin hankittavat matot, verhot, pöytäliinat, sohvatyy-
nyt) 

• muu materiaali (esim. astiat, ulko- ja sisäkukat, askartelumateriaali, sisä- ja ulko-
pelit, kausikoristeet, ensiaputarvikkeet, verenpainemittari, kuumemittari) 

 
 
 
KEHITYSVAMMALAIN MUKAISEN ASUMISPALVELUN ATERIAMAKSU:  
 
 

 Normaali ateria Dieettiateria 

Vuorokautinen ruokailu, enintään 11,02 € 12,83 € 

Aamupala 2,08 € 2,15 € 

Lounas 3,58 € 4,59 € 

Päiväkahvi 0,86 € 0,99 € 

Päivällinen 2,67 € 3,20 € 

Iltapala 1,83 € 1,90 € 

 
Dieettiaterian maksua ei peritä silloin, kun dieettiaterian tarve johtuu vammasta tai 
pitkäaikaissairaudesta. 
 
Erityishuoltolain mukaisessa asumisessa asiakasmaksuna peritään ateriamaksu to-
teutuman mukaan. 
 
Ateriapalvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutu-
vien kohtuullisten kustannusten suuruinen. 
 
Jos ostopalveluna toimivan toimintayksikön ateriapalvelumaksu on määritelty pie-
nemmäksi, peritään asiakkaalta ateriamaksu toimintayksikön määrittämän todellisen 
ateriakustannuksen mukaisesti. 
 
 

MUUT ASUMISEEN LIITTYVÄT MAKSUT 
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          Saunamaksu 7,70 €/kk 
 

 
5.2.3 KEHITYSVAMMALAIN MUKAISEN LYHYTAIKAISHOIDON MAKSUT 

 

• Tilapäinen asuminen ja asumisen arviointijaksot (joiden kesto yhtäjaksoisesti 
enintään 1 kk). Myös tilapäinen viikonloppuhoito. 

• alle 16-vuotiaiden vuorokausimaksu 11,02 €/vrk 
Jätetään perimättä, mikäli asiakas tuo mukanaan nauttimansa 
erityisravintovalmisteet 

• yli 16-vuotiaiden vuorokausimaksu 36,20 €/vrk 
Sisältää ateriat, ylläpito- ja asumiskulut 

                 
    Osavuorokautinen perhehoito   18,50 €/päivä tai yö 

Sisältää ateriat ja ylläpidon  
 

 
5.3  KEHITYSVAMMALAIN MUKAINEN PITKÄAIKAINEN JA LYHYTAIKAINEN LAITOS-

HOITO SEKÄ PITKÄAIKAINEN PERHEHOITO  
Asiakasmaksulaki 7 C §, 14 §, asiakasmaksuasetus 33 § 
 
 

5.3.1 PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO JA PITKÄAIKAINEN PERHEHOITO, ALLE 16-
VUOTIAAT JA 16 VUOTTA TÄYTTÄNEET.   
Ei kerrytä maksukattoa. 
 
Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevilta asiakkailta peritään vahvistettujen asiakas-
maksujen mukaisesti asiakasmaksuina vuokra, ateriamaksu sekä ylläpitomaksu. 
 

1. Perhehoidossa vuokra on sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvis-
tama asumismaksun mukainen vuokra. Vuokrassa huomioidaan aina 
STM:n ohjeistuksen mukainen indeksitarkistus.  

 

• Perhehoito, vuokra/kk  199,30€/kk (2021 vuokra) 

• 2 hengen huoneen vuokra   167,29€/kk (2021 vuokra) 
 

2. Perhehoidon ylläpitomaksu/kk (maksu/vrk) 55,62 €/kk (1,83 €/vrk) 
 

3. Perhehoidon ateriamaksu on sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vah-
vistamien hoitajille maksettavien korvausten mukainen ateriamaksu. 

 
Asiakkaalle on jäätävä käyttövaraa vähintään 188,50 €/kk. 
 
 

5.4  OMAISHOITAJAN VAPAAN AIKAINEN HOITO 
 
Kun kyse on vammaispalvelulain (380/1987) ja kehitysvammaisten erityishuoltolain 
(519/1977) mukaisiin palveluihin oikeutetun asiakkaan omaishoitajan lakisääteisen 
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vapaan aikaisesta hoidosta, ylläpitomaksu on 11,40 euroa/vapaavuorokausi, mikäli 
hoito on järjestetty kodin ulkopuoliseen perhehoitoon tai asumispalveluun. 
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6 LAITOSHOIDON MAKSUT  
 

6.1  LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO  
Asiakasmaksuasetus 12 §. Kerryttää maksukattoa.  
 

Hoitopäivämaksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa          48,90 €/hoitopäivä 

• Maksukaton täyttymisen jälkeen lyhytaikaisen  
laitoshoidon maksu 18 vuotta täyttäneitä 22,50 €/hoitopäivä 

 

• Maksua ei peritä terveyskeskuksessa tai sairaalassa tai sen toimintayksikössä 
alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seit-
semän.  

• Hoitopäivämaksu peritään vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy 
välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei peri maksua siltä päivältä, jona 
asiakas siirtyy 

• Asiakkaan siirtyessä laitoshoidosta asumisyksiköihin laskutetaan lähtöpäivä. 
 
 
6.2  PÄIHDEKUNTOUTUKSEN HOITOPÄIVÄMAKSU  

Asiakasmaksuasetus 12 §. Kerryttää maksukattoa.  
 
Hoitopäivämaksu lyhytaikaisessa laitoskuntoutushoidossa 22,50 €/hpv 

 

• Hoitopäivämaksu peritään vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy 
välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei peri maksua siltä päivältä, jona 
asiakas siirtyy 

• Asiakkaan siirtyessä laitoshoidosta asumisyksiköihin laskutetaan lähtöpäivä. 

• Maksukaton täyttymisen jälkeen päihdekuntoutuksen hoitopäivämaksu muuttuu 
laitoshoidon ylläpitomaksuksi, joka on samansuuruinen, eli 22,50 euroa hoitopäi-
vältä. 

 
 
6.3  PÄIVÄ- JA YÖHOIDON MAKSU     22,50 €/vrk  

Asiakasmaksuasetus 13 §.  Kerryttää maksukattoa.  
 

Peritään hoidosta terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä, sosi-
aalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikössä vain joko päivällä (päivähoito) 
tai yöllä (yöhoito). 
 
Maksua ei peritä: 

• kun maksukatto on täyttynyt 

• alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa tai sen toimintayksikössä 
siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän 

• psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annetusta hoidosta  

• kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) tarkoittamasta erityis-
huollosta 

• polikliinisesta päihdehuollosta  

• vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain  
22 §:n 2 momentissa tarkoitetusta suojatyöstä. 
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6.4  KUNTOUTUSHOIDON MAKSUT    16,90 €/hpv 
Asiakasmaksuasetus 14 §.  Kerryttää maksukattoa. 
  

Peritään vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitys-
vammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta 
 

Maksua ei peritä: 

• kun maksukatto on täyttynyt 

• alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksi-
kössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän 

 
   

6.5  PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO  
Asiakasmaksulaki 7 B §, 7 C §, 10 §.  Ei kerrytä maksukattoa. 
 

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan ympärivuorokautisen laitoshoidon 
(terveyskeskuksen vuodeosastot, sairaalat, vanhainkodit, mielenterveys- ja päihde-
kuntoutujien laitoshoito ja kehitysvammalaitokset) alkamisesta lukien 
 

• henkilö, jonka hoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta ja 

• henkilö, jonka ympärivuorokautinen laitoshoito on jatkunut 3 kuukautta, jos hä-
nen toimintakykynsä on katsottava heikentyneen siten, että häntä on hoidet-
tava edelleen laitoksessa 

 
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi ei katsota: 
 

• henkilöä, joka saa lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetun asetuksen 
(1015/1991) 3 §:n 2 mom. 6 kohdassa tai kehitysvammaisten erityishuollosta 
annetun lain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettua kuntoutusta laitoksessa; eikä 

• lasta tai nuorta, joka on sijoitettu laitoshoitoon lastensuojelulain nojalla. 
 

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä 
maksu seuraavasti: 
 

• Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausitulosta. Pitkäai-
kaista laitoshoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jätetään kuukausittai-
sista nettotuloista vähintään 110 euroa. 

• Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon 
alkamista elänyt yhteistaloudessa avio- tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja 
hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu 
määräytyy puolisojen yhteen laskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin 
pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään asiakasmaksua enintään 42,5 
% edellä mainituin perustein yhteenlasketuista netto-kuukausituloista. Tällöin-
kin laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön jätetään vähintään 110 
euroa kuukaudessa. 

• Jos molemmat puolisot ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa, kummankin puo-
lison maksu määräytyy kohdan 1 mukaisesti. 
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Maksua ei peritä pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksessa tai sairaalassa 
taikka sen toimintayksikössä olevalta alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on 
kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. 
 
Vähimmäiskäyttövaran euromäärä tarkistetaan joka toinen vuosi työeläkeindeksin 
muutoksen mukaisesti. 
 
Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomi-
oon palvelua käyttäneiden henkilöiden tulot siten kuin asiakasmaksulaissa tai - ase-
tuksessa tarkemmin säädetään. 
 
 
Asiakasmaksua määrättäessä nettotuloina otetaan huomioon: 
 

• palkkatulot 

• eläkkeet ja jatkuvat etuudet 

• hoitotuki (sisältää mahdollisen veteraanilisän) 

• vammaistuki 

• ylimääräinen rintamalisä 

• elinkorot 

• rahasyytinki 

• muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot 

• pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko- (myös määräaikaistilien 
korot), osinko ja vuokratulot (kulut vähennettyinä), mikäli nettotulo ylittää 1,00 
€/kk. 

• maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä vero-
velvollisen osuus yhtymän tulosta (viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvis-
tettu) 

• metsätulo, laskennallinen (asiakasmaksulaki 10 a § 2 mom., asiakasmaksu-
asetus 28 a §) 

 
Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi ku-
luneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. 
 
Asiakasmaksua määrättäessä tuloina ei oteta huomioon (asiakasmaksulaki 10 a ja  
10 b §) 
 

• lapsilisää ja lapsen hoitotukea 

• asumistukea 

• tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimusku-
luja tai haittarahaa 

• rintamalisää 

• elatusapua tai elatustukea, jota maksetaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa ole-
van puolison alaikäiselle lapselle 

• eläkkeisiin ja niihin verrattaviin tuloihin sisältyviä huollettavista aiheutuvia ko-
rotuksia 

• muita asiakasmaksulain 10 a § 3 mom. ja 10 b §:ssä tarkoitettuja tukia ja avus-
tuksia 

 



Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2021 alkaen 
 

30 
 

Tuloista tehtävät lain mukaiset vähennykset (asiakasmaksulaki 10 c §) 
 

• suoritettavaksi vahvistetut elatusavut (ei koske puolisoa) 

• tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset 

• kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty ra-
hana maksettava etuus, joka on hänen suoritettavanaan 

 
Asiakasmaksuista tehtävät harkinnanvaraiset vähennykset: 

 

• Asunnon ylläpitokustannuksia voidaan huomioida enintään 3 kk:n ajan pitkä-
aikaisen laitoshoidon alkamisesta, taloudellinen tilanne ja säästöt huomioiden. 

• Edunvalvontapalkkio 

• Ulosotto 

• Kotiin jäävän pienempituloisen puolison menoja voidaan ottaa harkinnanvarai-
sena vähennyksenä huomioon siten, että hänen asumisensa pystytään tur-
vaamaan hänen muuta toimeentuloaan vaarantamatta. 

• edellytyksenä kuittien/tositteiden ja pankin tiliotteiden esittäminen 
 
 

7 LASTENSUOJELUN MAKSUT 
 

Asiakasmaksulaki 7 § ja 14 §, asiakasmaksuasetus 20 §, lastensuojelulaki 417/2007 19 
§ ja 77 §, L lapsen elatuksesta 704/1975) 

 
Asiakasmaksulain 4 §:n 4-kohdan mukaan lastensuojelulaissa tarkoitettu lasten ja 
nuorten huolto on maksutonta. Asiakasmaksulain 7 §:ssä säädetysti maksu voidaan   
4 §:n 4-kohdasta poiketen periä lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, si-
jaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta, laitoshuollosta tai 
asumispalvelusta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi seuraavasti: 

 
 
7.1  VANHEMMILTA PERITTÄVÄT MAKSUT 

 
Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lap-
selle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuvien 
kustannusten korvaamiseksi peritään, milloin se on asianomaisten toimeentulon 
edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua, lapsen vanhem-
milta maksu, joka on määrältään enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 §:n 
perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen (asiakasmaksulaki 7 § 1 mom.). 
 
Lapsen vanhemmilta perittävä maksu jaetaan heidän kesken maksukyvyn mukaan 
(asiakasmaksuasetus 20 § 1 mom.) 
 
Vanhemmalta perittävän maksun suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon vanhem-
man ikä, työkyky ja mahdollisuus osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varo-
jen määrä sekä vanhemman lakiin perustuva muu elatusvastuu; sekä lapsen kyky ja 
mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan sekä seikat, joiden johdosta vanhemmille 
ei aiheudu lapsen elatuksesta kustannuksia tai ne ovat vähäiset. (L lapsen elatuk-
sesta  
2 §) 
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7.2  LAPSELTA TAI NUORELTA PERITTÄVÄ MAKSU 
 

Kunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä 
ajalta, jolloin lapsi saa lastensuojelulain nojalla annettua perhehoitoa, laitoshuoltoa 
tai asumispalveluja sekä käyttää elatusavut perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumis-
palvelusta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi (asiakasmaksulaki 7 § 2 ja 3 
mom.). Lastensuojelulain nojalla annetusta perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumis-
palveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi kat-
sottu maksu myös muista lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 §:n mukaisista tu-
loista, korvauksista tai saamisista. 
 
Asiakasmaksulain 14 §:n mukaiset lapsen/nuoren tulot, korvaukset tai saamiset ovat: 
 

• eläkkeet 

• elinkorot 

• elatusavut 

• avustukset 

• muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset 
 
Lapsen /nuoren tuloista perittävän maksun määrä ei saa ylittää palvelun tuottami-
sesta aiheutuvia kustannuksia ja se voi olla enintään 1 835,20 euroa/kk (asiakasmak-
suasetus 773/2017, 20 §). 
 
Lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 §:n mukaisista tuloista, korvauksista tai saa-
mista varataan kalenterikuukausittain vähintään 40 % lapsen/nuoren itsenäistymis-
varoiksi, ja enintään 60 % käytetään hoidon korvaukseksi. Itsenäistymisvarojen mää-
rää laskettaessa lapsilisää ei oteta huomioon. (Lastensuojelulaki 77 §). 
 
Vanhemmille määrätyt asiakasmaksut eivät kerrytä lapsen/nuoren itsenäistymisva-
roja. 

 
 

8 MUUT MAKSUT  
Ei kerrytä maksukattoa. 
 

 
8.1  SOSIAALIPÄIVYSTYS 

 
Sosiaalipäivystyksen palvelut ovat maksuttomia. 


