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1. SOVELTAMISALA
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset
ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja asetuksessa 912/92.

2. MÄÄRITELMÄ
Asetuksen mukaan
- palvelun käyttäjällä
tarkoitetaan yhtä tai useampaa henkilöä, joka käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelua tai johon palvelu kohdistuu; kotipalvelussa ja lasten päivähoidossa palvelun
käyttäjäksi katsotaan lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa elävät vanhemmat tai muut huoltajat;
- perheellä
tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä
henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia;
- hoitopäivällä
henkilön laitoshoitoon tulopäivää, sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia ja laitoksesta lähtöpäivää, sekä
- kotona annettavalla palvelulla
sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 §:ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja terveydenhuoltolain (2010/13269) 25 §:n perusteella järjestettyä kotisairaanhoitoa.

3. KOTONA ANNETTAVAT PALVELUT
Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan kotihoidon ja kotisairaanhoidon henkilökunnan antamaa palvelua, joka perustuu kunnan ja palvelun saajan kesken tehtyyn
hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaan.
3.1. Säännöllinen kotona annettava palvelu
Kuukausimaksu perustuu asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa mainittuihin kotipalvelun ja/tai kotisairaanhoidon suorittamiin tunteihin/kuukausi, perheen henkilömäärään ja bruttotuloihin seuraavasti:

Henkilömäärä
1
2
3
4
5
6

Tuloraja
e/kk

alle 4 t

5-11 t

12-21 t

22-29 t

30-37 t

Yli 38 t

598
1 103
1 731
2 140
2 591
2 976

8%
7%
6%
6%
6%
6%

10 %
8,75 %
7,50 %
7,50 %
7,50 %
7,50 %

20 %
17 %
14 %
14 %
14 %
12 %

27 %
23 %
19 %
16 %
14 %
12 %

31 %
24 %
19 %
16 %
14 %
12 %

35 %
24 %
19 %
16 %
14 %
12 %
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Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla.
Tulot tarkistetaan aina, kun asetuksiin tehdään indeksikorotuksia maksuihin ja tuloihin.
Palveluasumisessa, pois lukien vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen,
säännöllisen kotona annettavan palvelun maksua määrättäessä huomioidaan kotiin
jäävän puolison tulot, jos tämän tulot ovat pienemmät kuin palveluasumiseen siirtyvän tulot. Muutoin huomioidaan vain hoidettavan tulot.
Asiakasmaksu voi olla enintään tuotantokustannusten suuruinen. Kotona annettavan
palvelun asiakkaiden tulojen olennaisena muutoksena pidetään 5 prosentin muutosta.
Perhetyö on maksutonta 1.2.2017 alkaen.
3.2. Etäkotihoidon maksut
Kun asiakkaan kotihoito toteutetaan pääosin virtuaalisesti, mutta asiakas tarvitsee
enintään viisi fyysistä kotikäyntiä kuukaudessa, maksu määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti.
Henkilömäärä
1
2
3
4
5
6

Tuloraja
e/kk

alle 4 t

5-11 t

12-21 t

22-29 t

30-37 t

Yli 38 t

598
1 103
1 731
2 140
2 591
2 976

4%
3,50 %
3%
3%
3%
3%

5%
8,40 %
3,75 %
3,75 %
3,75 %
3,75 %

10 %
8,50 %
7%
7 %
7 %
6 %

16,20 %
13,80 %
11,40 %
9,60 %
8,40 %
7,20 %

21,70 %
16,80 %
13,30 %
11,20 %
9,80 %
8,40 %

28 %
19,20 %
15,20 %
12,80 %
11,20 %
9,60 %

3.3. Tilapäinen kotona annettava palvelu
Tilapäisestä kotihoidosta (kotipalvelu, kotikuntoutus, kotisairaanhoito) peritään kertakäyntimaksu. Tilapäinen palvelu maksimissaan 2 viikkoa, muutoin kuukausimaksu
taulukon mukaan.
Lääkärin käyntikerta
Kotisairaanhoidon suorittama kotikäynti
Muun henkilön (fysioterapeutti, geronomi, hoitaja)

19,20 e
12,20 e
12,20 e

Lääkärin käynnistä ei peritä maksua rintamatunnuksen omaavilta rintamaveteraaneilta.
Etäkontaktin kertamaksu on puolet kotiin suoritettavan käynnin maksusta.
3.4. Kotisairaalan maksut
Kotisairaalahoidosta peritään maksuasetuksen mukainen vuorokausimaksu:
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- yksi käynti/vrk 12,00 e
- kaksi tai useampia käyntejä/ vrk 24,00 e.
Jos potilas on kotihoidon asiakas tai palvelutalon asukas, kotisairaalamaksua ei peritä.
3.5. Omaishoidettavalle kohdistuvat muut sosiaali- ja terveyspalvelut
Palveluista peritään maksu asiakasmaksusäännön mukaisesti kuitenkin niin, että
maksua määriteltäessä huomioon otetaan puolisoiden yhteenlaskettavat tulot.
3.6. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävät palvelut
Palvelun hinta

11,60 e/vrk

Jos kotona annettava palvelu keskeytyy yhtäjaksoisesti yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta. Mikäli palvelu keskeytyy palvelun
saajan ollessa laitoshoidossa, asiakasmaksua ei peritä.

4. TUKIPALVELUT
Maksut voidaan ryhmittäin määrätä kuukausikorvaukseksi säännöllisen käytön mukaan, jos palvelua annetaan jatkuvasti.
4.1. Ateriapalvelu
Ruokailu toimintayksikössä tai muussa tarjoilupaikassa aterialta
lounas
kahvi / tee ja kahvileipä
päivällinen
aamupala / iltapala
Kotiin toimitettu ruoka kuljetuksineen lounas/pv
Palveluasunnoissa ateriapaketin hinta

5,30 e
1,80 e
4,50 e
2,30 e
8,00 e
16,20 e

4.2. Vaatehuoltopalvelu
Keskuspesulan kulloinkin voimassa oleva taksa.
4.3. Vanhusten kylvetyspalvelu
Kylpy, kylvetys tai sauna
- kun henkilö saunoo itsenäisesti
- kun henkilö tarvitsee 1-2 henkilön avustuksen

4.4. Palvelukeskuskuljetus
Meno- ja paluumatkalta alin linja-autotaksan mukainen maksu.

4,00 e
6,00 e
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4.5. Siivous- ja asiointipalvelu
Palvelun hinta

21,00 e/t

4.6. Päiväkeskusmaksu
Palvelun hinta

20,00 e/pv

Sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin ja virkistyksen. Kylvetyspalveluista peritään kohdan 4.3. mukaisesti.
4.7. Päihdehuollon päiväkeskus
- aamupala
- lounas
- kahvi

1,50 e
2,50 e
0,40 e

4.8. Turvahälytyskäynti
Käynnin hinta

15,30 e

4.9. Muut palvelumaksut
- henkilökunta paikalla ympäri vuorokauden (Ruskakoti, turvalaitteisto) 35,00 e/kk/hlö
- etäkotihoidon turvalaitteisto
sisältää virtuaaliset turvahälytyskontaktit. Turvahälytyskäynneistä
asiakkaan kotiin peritään voimassa oleva maksu.

29,00 e/kk

5. ASUMISPALVELUT
5.1. Vammaisten asumispalvelut
Milloin henkilö saa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/87) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun palveluasumisen erityiskustannuksiin korvausta muun lain nojalla, voidaan palvelusta periä enintään saatua
korvausta vastaava maksu.
5.2. Vuokra ja muut asumiskustannukset
Henkilön tai perheen käyttöön luovutettu asunto tai osa-asunto:
- todelliset kustannukset tai vähintään neliömetriä kohti laskettu
lämmin vuokra, sisältäen sähkön ja veden

8,60 e/m2

- Karungin palvelukoti; vuokra-asunnot, sisältää sähkön ja veden
1.4.2022 alkaen
- Saunamaksu

12,60 e/m2
12,88 e/m2
10,00 e/kk/hlö

- Karungin palvelukoti; palveluasunnot, sisältää sähkön ja veden
1.4.2022 alkaen

13,80 e/m2
14,08 e/m2
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- Keskikatu 36, sisältää sähkön ja veden

11,30 e/m2

- Palvelukoti Iltatähti, sisältää sähkön ja veden

12,36 e/m2

- Rauhala, sisältää sähkön, veden, lämmön ja kiinteistönhuollon

13,10 e/m2

- Ruskakoti, sisältää sähkön ja veden

10,61 e/m2

- Tornion Palveluasunnot Oy:n omistama kehitysvammaisten
ryhmäkoti, sisältää sähkön ja veden
- saunamaksu
- pyykkitupamaksu

9,27 e/m2
7,00 e/kk
2,00 e/kk

- Etappitie 1

9,54 e/m2

- Päihdehuollon tukiasunnot, Pirkkiönkatu 7

14,25 e/m2

Palveluasumisen perusmaksu kaupungin omissa yksiköissä
37,00 e/kk/hlö
- sisältää yleisten tilojen siivouksen, siivous- ja hygieniatarvikkeet. Hygieniatarvikkeet sisältävät hanskat, wc-paperit ja käsipyyhkeet.
Kehitysvammaisten ryhmäkodeissa peritään ylläpitomaksua yhteiseen käyttöön tulevista hygieniatarvikkeista, siivousvälineistä ja –tarvikkeista. Asiakas kustantaa itse
omat henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet.
- Jelppikodissa ja Kaverikodissa
- Muualla

16,00 e/kk/hlö
12,00 e/kk/hlö

5.3. Asumissopimuksen mukainen asunto
- todellisia kustannuksia vastaava maksu.
5.4. Tilapäisasuminen kehitysvammapalveluissa
- henkilöltä / vrk
26,00 e
sisältäen ympärivuorokautisen hoidon ja ateriat, ei sis. lääkkeitä eikä henkilökohtaisia hoitotarvikkeita
- henkilöltä / alle vrk
15,50 e
sisältäen yhden aterian, ei sis. lääkkeitä eikä henkilökohtaisia hoitotarvikkeita
5.5. Tilapäisasuminen vanhusten asumisyksiköissä/perhehoidossa
- henkilöltä / vrk
26,00 e
sisältäen ympärivuorokautisen hoidon ja ateriat, ei sisällä lääkkeitä eikä henkilökohtaisia hoitotarvikkeita.
- henkilöltä / alle vrk
15,50 e
sisältäen yhden aterian, ei sisällä lääkkeitä eikä henkilökohtaisia hoitotarvikkeita.
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5.6. Päihdehuolto
- tukiasuntojen vuokra
- saunamaksu
- pesukoneen käyttömaksu, koneellinen pyykkiä
- tukiasuntojen palvelumaksu

16,10 e/m2
7,00 e/kk
0,50 e/krt
60,00 e/kk

6. VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUT
Asiakkaan omavastuuosuutena on kulloinkin voimassa oleva julkisen liikenteen
maksua vastaava maksu.

7. LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO
- hoitopäivältä (kerryttää vuotuista maksukattoa)
- ylläpitomaksu maksukaton täyttymisen jälkeen

49,60 e
22,80 e

- maksua ei saa periä terveyskeskuksessa alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.

8. PÄIVÄ- JA YÖHOIDON MAKSU
- terveyskeskuksessa, sosiaalihuollon laitoksessa / toimintayksikössä
(maksu kerryttää vuotuista maksukattoa)

22,80 e/vrk

- maksua ei saa periä terveyskeskuksessa alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän, polikliinisesta päihdehuollosta eikä
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22
§:n 2 momentissa tarkoitetusta suojatyöstä.

9. KUNTOUTUSHOIDON MAKSUT
- vammaiselle henkilölle annettu lääkinnällinen kuntoutus laitoshoitona tai kehitysvammaisten erityishuoltona annettu
kuntoutushoito / hoitopäivä
17,10 e
(maksu kerryttää vuotuista maksukattoa)
- maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka
sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli
seitsemän.

10. PITKÄAIKAINEN HOIVA (TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, PERHEHOITOLAITOSHOITO)
- kuukausimaksu: 85 % hoidossa olevan nettotuloista kuitenkin siten, että hoitoa
saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään kulloinkin
voimassa olevan asetuksen henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu euromäärä.
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- kuukausimaksu, joka on 42,5 % puolisoitten yhteenlasketuista nettotuloista, jos
hoidettava henkilö on ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa ja hänen nettotulonsa ovat suuremmat
kuin puolison nettotulot. Hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä kuukausittain vähintään kulloinkin voimassa olevan asetuksen henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu euromäärä, joka vuonna 2022 on laitoshoidossa 112 euroa
ja tehostetussa palveluasumisessa ja perhehoidossa 167 euroa.
- pitkäaikaisen hoivan asiakkaiden tulojen olennaisena muutoksena pidetään 5 prosentin muutosta.
- maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä kalenterivuodessa
kertynyt yli seitsemän.
Maksu ei kerrytä vuotuista maksukattoa.
11. LASTENSUOJELUN MAKSUT
- asiakasmaksulain 7 §:n 1 mom. perusteella lastensuojelulain mukaisena sijaishuoltona, avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista lapsen vanhemmilta viranhaltijapäätöksellä mahdollisesti perittävä maksu jaetaan heidän keskensä maksukyvyn mukaan.
- asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 3 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena
avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta,
laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen tai nuoren tuloista viranhaltijapäätöksellä
maksu voi olla 1.1.2022 alkaen enintään 1860,20 euroa kuukaudessa.
12. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT
12.1.

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu

- käynti terveyskeskuksessa lääkärin vastaanotolla

20,90 e

- maksu voidaan periä ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä / kalenterivuosi
- maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta
- maksua ei peritä rintamamiestunnuksen omaavilta rintamaveteraaneilta
- maksua ei peritä raskauden ehkäisyneuvontaan liittyvästä lääkärissäkäynnistä
- maksua ei peritä myöskään koulutapaturmissa, humalatilatutkimuksissa, isyystutkimuksissa eikä vanhainkotien / palvelutalojen asukkailta, jotka maksavat asiakasmaksu- asetuksen 12 tai 15 §:n mukaista kunnallista laitoshoidon maksua
Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa.
12.2.

Lääkärintodistus

- lääkärin ja hammaslääkärin todistus ja lausunto
a) C-todistus ja T-todistus
b) B-todistus ja E-lausunto
c) ajokorttitodistusmaksu

51,50 e
51,50 e
61,80 e
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- maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta
- maksua ei peritä veteraaneilta kuntoutukseen tarvittavasta lääkärintodistuksesta
- maksua ei peritä ns. nuorison terveystodistuksesta
Laitoshoidon aikana kirjoitettavista lääkärintodistuksista ja -lausunnoista peritään todistusmaksu. Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista perityt maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa.
Maksua ei saa periä perusterveydenhuollossa sellaisesta lääkärintodistuksesta tai –
lausunnosta, joka tarvitaan asiakkaan hoidon tai kuntoutuksen saamiseksi, sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun nojalla lääkekorvauksen saamiseksi tai sellaisen
lyhytaikaisen sairausloman tarpeen osoittamiseksi, jonka kesto on enintään sairausvakuutuslain 8 luvun 7 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun omavastuuajan pituinen.
12.3.

Fysioterapia

- terveyskeskuksessa annettu yksilökohtainen fysioterapia
hoitokerralta (yksilökohtainen fysioterapia kerryttää maksukattoa)
11,60 e
- ryhmäkuntoutus
4,00 e/hlö/krt
- allasterapia; ryhmäkuntoutuksen maksu + voimassa olevan uimahallin käyntimaksun suuruinen korvaus
Ei peritä alle 18-vuotiailta
Kuntosali;
- kevätkausi
- syyskausi
12.4.

70,00 e
70,00 e

Röntgen-kuvat

- Kuvien polttaminen CD-levylle
- Kuvien sähköinen lähetys

16,00 e/levyke
15,00 e/lähetys

13. AKUUTTIKLINIKKA (Korvaa yhteispäivystyksen)
- lääkärinvastaanotto
- hoitajan vastaanottomaksu
- käynti on maksuton sotaveteraaneille ja alle 18 vuotiaille

36,80 e
18,90 e

14. ERIKOISLÄÄKÄRIPALVELUJEN POLIKLINIKKAMAKSU
Palvelun hinta
Ei peritä alle 18-vuotiailta

41,80 e
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15. KÄYTTÄMÄTTÄ JA PERUUTTAMATTA JÄTETTY KÄYNTIAIKA
- käyttämättä ja peruuttamatta jätetty, asiakkaan varaama terveyskeskuksen lääkärin
ja hammashuollon vastaanottoaika
51,50 e
- maksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiselle on hyväksyttävä syy
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu ei kerrytä vuotuista maksukattoa.

16. SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA HOITO
Tämän kohdan maksuja ei saa periä alle 18-vuotiailta.
Henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai
veteraanitunnus, ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.
16.1.

Perittävät maksut

Suun terveydenhuollossa perittävät maksut tutkimuksesta ja hoidosta (asiakasmaksuasetus 9 §) hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta kerryttävät maksukattoa.
- perusmaksu käynniltä suuhygienistin hoidossa
- perusmaksu käynniltä hammaslääkärin hoidosta
- perusmaksu käynniltä erikoishammaslääkärin hoidosta
- suun ja leukojen erikoissairaanhoito

10,30 e
13,30 e
19,50 e
41,20 e

Kun terveyskeskuksen järjestämä suun ja leukojen tutkimus ja hoito annetaan; hampaiston, leukojen ja kasvojen kehityshäiriön tai vaikean toimintaa haittaavan laajaalaisen synnynnäisen hampaistopuutoksen ja kehityshäiriön, pään ja leukojen alueen kiputila, kaulan ja pään alueen säteilytyksen, sytostaattihoidon tai muun kuin
hammassairauden takia välttämättömän hammashoidon vuoksi, peritään hoidosta
tässä kohdassa vahvistettujen maksujen sijasta käynniltä
41,20 e
16.2.

Tutkimusmaksut perusmaksun lisäksi

Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan
1. Suppea tutkimus enintään 10 min
esim. päivystyksessä tai kontrollit
2. Suun perustutkimus enintään 20 min
3. Suun laaja tutkimus enintään 30 min
4. Röntgentutkimus hammaskuvalta
5. Leukojen ja koko hampaiston röntgenkuvaus

8,40 e
18,90 e
37,50 e
8,50 e
19,20 e

16.3. Ehkäisevä hoito ja kiinnityskudosten perushoito perusmaksun lisäksi
Toimenpideluokituksen SC-ryhmän ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta
8,50 e
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16.4.

Sairauksien hoito perusmaksun lisäksi

Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta 11.5. kohdassa
lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä:
Vaativuusluokka 0 – 2
Vaativuusluokka 3 – 4
Vaativuusluokka 5 – 7
Vaativuusluokka 8 – 10
Vaativuusluokka 11 –
16.5.

8,50 e
19,20 e
38,00 e
55,60 e
78,00 e

Proteettiset toimenpiteet

a) proteesin huolto:
- pohjauksella
- korjaus
b) akryyliosa- ja kokoproteesi
c) kruunut ja sillat hampaalta
d) rankaproteesi

55,60 e
38,00 e
186,00 e
186,00 e
225,70 e

16.6.
Oikomislaitteet ja hammasproteettisista toimenpiteistä aiheutuvat hammastekniset kulut sekä erikoismateriaalit
- peritään yli 18-vuotiailta todellisten kustannusten mukaiset maksut.
Terveyskeskuksessa suun ja hampaiden hoidosta perittävät maksut eivät kerrytä
vuotuista maksukattoa.

17. SARJASSA ANNETTAVA HOITO
- lääkinnällisestä kuntoutuksesta hoitokerralta
enintään 45 käynniltä / kalenterivuosi

11,60 e

- maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalle annetusta hoidosta,
- maksu kerryttää vuotuista maksukattoa.

18. HENGITYSHALVAUSPOTILAALLE JÄRJESTETTÄVÄ HOITO
- hengityshalvauspotilaalle järjestetty kunnallinen hoito ja hoitoon liittyvät kuljetukset
ovat maksuttomia ja hoito tulee järjestää sairaalassa tai sairaalan kirjoista poistamatta kotihoidossa.
19. MUUALLA KUIN SUOMESSA ASUVALTA PERITTÄVÄ MAKSU
- sama kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu.
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20. MAKSUKATTO
Maksukatto vuonna 2022

692,00 e

21. VIIVÄSTYSKORKO
Korkolain mukaisesti.

22. KAIKISSA ASIAKASMAKSUPÄÄTÖKSISSÄ SOVELLETAAN
Maksun enimmäismäärä (Laki 2 §)
”Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien
kustannusten suuruinen.”
Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen (11 §)
Lain 11 §:ssä säädetään, että sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrättyä maksua tulee alentaa tai jättää maksu kokonaan perimättä, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.
Asiakasmaksulain 11 §:ään on lisätty tiedoksiantovelvoite, jonka tarkoituksena on
parantaa asiakkaan tiedonsaantia ja oikeusturvaa. Kunnan tulee antaa asiakkaalle
tieto maksujen huojentamista koskevasta sääntelystä. Tieto on annettava asiakkaalle selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla ennen ensimmäistä palvelutapahtumaa, sen
yhteydessä tai viimeistään maksua perittäessä. Lähtökohtaisesti asiakkaan tulee
saada tieto ennen maksun perimistä. Asiakkaan tulee myös saada tieto tahosta, jolta
asiakas voi pyytää lisätietoja asiasta.
Lisätietoja: Sosiaalitoimiston neuvonta puh. 0505971160 arkisin klo 8-11.30.
Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen
Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (pitkäaikainen laitoshoito, kotona annettavan palvelun kk-maksu, asumispalvelut) määrätään toistaiseksi.
Maksu tarkistetaan kuitenkin 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.
Osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkistukset tehdään, joka toinen vuosi.
Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan, vähintään, joka toinen vuosi
samanaikaisesti indeksitarkistusten kanssa.

