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KÄYTÖSSÄ OLEVIA PERIAATTEITA 

1. Asiakkaan siirtyessä Eksotessa yksiköstä toiseen (laitoshoito-asumisyksiköt/asumisyksiköt-
laitoshoito/laitoshoito-laitoshoito/asumsiyksikkö-asumisyksikkö) ei lähettävä yksikkö laskuta 
lähtöpäivää. 

2. Asiakasmaksuasetuksen 8 §:n mukaan, jos potilas erikoissairaanhoidon poliklinikalla suoritetun 
tutkimuksen jälkeen otetaan välittömästi sairaalaan hoidettavaksi, peritään häneltä 
poliklinikkamaksun sijasta lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu, säännöstä sovelletaan koko 
Eksoten alueella potilaan siirtyessä avohoitoyksiköstä välittömästi laitoshoitoyksikköön. 

3. Mikäli laskutuksessa asiakkaalle muodostuu alle 4,50 euron suuruinen lasku, ei sitä pääsääntöisesti 
lähetetä asiakkaalle, vain saatava siirretään laskutettavaksi asiakkaan seuraavassa laskussa. 

4. Mikäli etäpalveluna tuotettavalle palvelulle ei ole erikseen hinnastossa määritelty maksua, 
etäpalveluna tuotetusta palvelusta peritään hinnaston mukainen asiakasmaksu. Maksu peritään 
kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden antamista etäpalveluista, jotka ovat 
sisällöltään verrattavissa perinteisiin asiakas- tai potilaskäynteihin. Etäpalvelua voidaan antaa 
puhelimitse, videovälitteisesti tai muilla teknisillä tavoilla. Jos palvelu on hinnaston mukaan 
maksuton, etäpalveluna tuotettu palvelu on niin ikään asiakkaalle maksuton.  

KAIKISSA ASIAKASMAKSUPÄÄTÖKSISSÄ SOVELLETAAN 

Maksun enimmäismäärä (Laki 2 §): ”Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta 
aiheutuvien kustannusten suuruinen.” 

Maksun perimättä jättäminen tai alentaminen (Laki 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.” 
Maksun alentaminen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotukeen nähden. 

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu (Laki 3 §) Jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut 
vastaanottoajan terveydenhuollon palveluihin tai sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- tai 
asumispalvelupaikan ja asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta 
jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön, kunta tai kuntayhtymä saa periä 
asiakkaalta enintään 51,50 euroa.  

Maksun saa kuitenkin periä vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä kohtuuttomana ja Eksote on varauksen 
yhteydessä ilmoittanut mahdollisuudesta periä tässä pykälässä tarkoitettu maksu sekä antanut ohjeet ajan tai 
paikan peruuttamiseksi ennalta. Maksun perimistä sekä ajan tai paikan peruuttamista koskevat tiedot on annettava 
siten, että asiakas riittävästi ymmärtää niiden sisällön. Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta asiakkaalta. 

Maksu voidaan periä myös silloin, kun Eksote on asiakkaan tai tämän edustajan aloitteesta varannut asiakkaalle 
vastaanottoajan taikka paikan lyhytaikaiseen hoito- tai asumispalveluun. Tällöin maksun periminen edellyttää 
lisäksi, että edellä mainittu ilmoitus tehdään ja ohjeet annetaan kirjallisesti ja että asiakasta tai tämän edustajaa 
muistutetaan asiakkaalle varatusta ajasta tai paikasta. 

Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen, Laki 10 j § 

Maksukyvyn mukaisesti määräytyvästä maksusta tehdään päätös toistaiseksi. 

Maksua on tarkistettava 

▪ Asiakkaan tai hänen perheensä tulot ovat muuttuneet 
▪ Asiakkaan tai hänen puolisonsa oikeus säädettyihin vähennyksiin on muuttunut 
▪ Perheen olosuhteet ovat muuttuneet 
▪ Maksu osoittautuu virheelliseksi 
▪ Asiakassuunnitelmaa muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmaksun suuruuteen 
▪ Kunnan tai kuntayhtymän maksuperusteita muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmaksun 

suuruuteen 

Jos maksua koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu 
voidaan oikaista takautuvasti enintään yhden vuoden ajalta. 
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Osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi. 

1.7.2021 voimaan tullut asiakasmaksulain muutos aiheutti muutoksia Eksoten pitkäaikaisen palveluasumisen, 
pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja säännöllisen kotihoidon asiakasmaksuihin. Pitkäaikainen 
palveluasuminen ja säännöllinen kotihoito määritellään kuukausitaulukon mukaisin prosentein, ja asiakkaalta 
laskutetaan 38 tuntia/kk ellei muuta päätöstä ole tehty. Pitkäaikaisen palveluasumisen määrittelylaskelmat 
muuttuivat 1.7.2021 kokonaan. Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen tuloihin huomioidaan myös 
laskennallinen metsätulo, ja metsätulon osalta laskelma päivitetään vuonna 2022 indeksien muuttuessa. 
Tehostetun palveluasumisen käyttövara on 15 % tai vähintään 167,00 €/kk. Kaikki laskelmat tehdään Excelillä ja 
päätökset oman toiminnan osalta LifeCaressa ja ostopalvelujen osalta SosKantaEfficassa. 
 

Veteraaneille järjestetään maksuttomasti heidän tarpeensa mukaiset kotona asumista tukevat palvelut. Palvelut 
ovat yksilöllisiä ja perustuvat aina palvelutarpeeseen. 

 

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta 12 a §: 

”Rintamaveteraanille korvataan sosiaalihuoltolain (1201/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisista 
kotipalveluista, 7 kodan mukaisista asumispalveluista ja 9 kohdan mukaisista liikkumista tukevista palveluista, 
omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta sekä terveydenhuoltolain 24 §:n 
mukaisista sairaanhoitopalveluista aiheutuneet kustannukset (kotona asumista tukevat palvelut). 

Rintamaveteraanilta ei peritä maksua tai korvausta kotona asumista tukevista palveluista. 

Teksteissä mainitut pykäläkohdat viittaavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin 
(734/1992) ja asetukseen 912/1992) ja niihin myöhemmin tehtyihin muutoksiin. 
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Sisällys 

1. AVOPALVELUJEN MAKSUT 7 

1.1 JATKUVASTA JA SÄÄNNÖLLISESTÄ KOTONA ANNETTAVASTA PALVELUSTA SEKÄ 
PITKÄAIKAISESTA ASUMISPALVELUSTA PERITTÄVÄ MAKSU, LAKI 10 E § 7 

1.1.1 Säännöllinen kotona annettava palvelu 7 
1.1.2 Kuukausitaulukko 1.1.2022 alkaen 8 
1.1.3 Tilapäinen kotisairaanhoito (harvemmin kuin kerran viikossa tai käyntejä vähemmän kuin 4 kertaa 
kuukaudessa) Kerryttää maksukattoa 10 
• Kotihoidon henkilöstön suorittama sairaanhoidollinen kotikäynti 12,20 €/käynti 10 
1.1.4 Tilapäinen kotihoito (harvemmin kuin kerran viikossa tai käyntejä vähemmän kuin 4 kertaa 
kuukaudessa) 12,20 €/käynti Ei kerrytä maksukattoa 10 
1.1.5 Kotiutuksen tukikäynti Ei kerrytä maksukattoa   12,20 €/käynti 10 
1.1.6 Kuntouttava arviointijakso kesto enintään 4-6 viikkoa 10 €/vrk Ei kerrytä maksukattoa 10 
1.1.7 Tilapäinen kotipalvelu 10 
1.1.8 Kotihoidon maksua ei peritä sotaveteraaneilta sota- ja sotilasinvalideilta eikä rintamasotilas-, 
rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen omaavilta 10 

1.2 TUKIPALVELUT, LAKI 10 H § 10 
1.2.1 Turvapuhelin, Turva-auttajapalvelu turvapuhelimen ja paikantavan turvarannekkeen käyttäjille10 
1.2.1.2 Etäpalveluna toteutettu kotihoito käynti / videokuvallinen yhteys 11 
1.2.2 Siivouspalvelu 11 
1.2.3 Pyykkipalvelu 12 
1.2.4 Peseytymispalvelu 12 
1.2.5 Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen asiakasmaksu 12 
1.2.6 Kotiin kuljetetut ateriat 12 
1.2.7 Ateriamaksut tukipalveluin tuetussa asumisyksikössä 13 

1.3 OMAISHOITAJAN VAPAAN AIKAISET PALVELUT (LAKI 6 B §) EI KERRYTÄ MAKSUKATTOA.13 
1.3.1 Sopimuksen tehneet omaishoitajat 13 
1.3.2 Läheistään hoitavan vapaa (ShL 27 b §) 13 

1.4 PERHEHOITO 13 
1.4.1 Lyhytaikainen perhehoito 13 
1.4.2 Pitkäaikainen perhehoito, Laki 7 c § 14 

2. ASUMISPALVELUT 15 

2.1 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT 15 
2.1.1 Lyhytaikainen asumispalvelumaksu. Kerryttää maksukattoa. 15 
2.1.2 Päivä- ja yöhoidon maksut asumispalveluissa. Kerryttää maksukattoa. 15 
2.1.3 Ohjattu senioriasuminen 15 
2.1.4 Tukipalveluin tuettu asuminen 15 
2.1.5 Pitkäaikainen asumispalvelu 10 e § 16 
2.1.6 Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen Laki 7 c § 17 
2.1.7 Sotaveteraanit, sota- ja sotilasinvalidit rintamasotilas-, rintamapalvelus- 18 
tai rintamatunnuksen omaavat 18 

2.2 AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT 19 
2.2.1 Kotipalvelu 19 
2.2.2 Päivätoiminta, osittainen ylläpito 19 
2.2.3 Tuettu asuminen 19 
2.2.4 Lyhytaikainen tuettu asuminen, lyhytaikainen palveluasuminen ja lyhytaikainen tehostettu 
palveluasuminen, Asetus 12 § Kerryttää maksukattoa 19 
2.2.5 Tukiasuminen 19 
2.2.6 Pitkäaikainen asumispalvelu 10 e § 19 
2.2.7 Pitkäaikainen perhehoito, Laki 7 c § 20 
2.2.8 Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen Laki 7 c § 21 
2.2.9 Tilapäismajoitus 22 
2.2.10 Päiväpaikka tai 15h-seuranta psykiatrian osastolla Kerryttää maksukattoa 22 
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2.2.11 Poissaolot 22 

3. VAMMAISPALVELUT 23 

3.1 PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA 24 
3.1.1 Sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain tai erityshuoltolain mukainen työ- tai päivätoiminta 24 
3.1.2 Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-ajanhoito yli 16 vuotta täyttäneet 24 

3.2 ASUMISPALVELUN MAKSUT (VAMMAISPALVELULAKI, ERITYSHUOLTOLAKI) 24 
3.2.1 Pitkäaikainen asuminen 24 
3.2.2 Lyhytaikainen asuminen 24 
3.2.2.1 Osittaisen ylläpidon maksu (=alle vuorokauden mittainen palvelu) 24 
3.2.2.2 Lyhytaikaisen asumisen maksu (Aiempi Tilapäinen asuminen) 25 
3.2.2.3 Alle 18-vuotiaalta omaishoidettavalta ei peritä omavastuuta. 25 

3.3 PERHEHOITO 25 
3.3.1 Pitkäaikainen perhehoito 25 
3.3.2 Lyhytaikainen perhehoito 25 

3.4 KEHITYSVAMMALAIN MUKAINEN PITKÄAIKAINEN JA LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO 25 
3.4.1 Pitkäaikainen laitoshoito 25 
3.4.2 Lyhytaikainen laitoshoito Kerryttää maksukattoa. 25 
3.4.3 Lyhytaikainen laitoshoito alle 18-vuotiaat 25 

3.5 TUETUN ASUMISEN MAKSUT 25 

3.6 ASUMISVALMENNUS JA ASUMISEN HARJOITTELU 26 

3.7 KUNTOUTUSHOIDON MAKSUT KERRYTTÄÄ MAKSUKATTOA 26 

3.8 LEIRIMAKSUT 26 

3.9 KULJETUSPALVELUN ASIAKASMAKSUT 26 
3.9.1 Asiointi- ja virkistysmatkat 26 
3.9.2 Työ- ja opiskelumatkat 26 
3.9.3 Vaikeavammaisten päivätoiminnan kuljetuspalvelu 26 
3.9.4 Erityishuoltolain mukaiseen päiväaikaiseen toimintaan liittyvä kuljetukset ovat maksuttomia 26 
3.9.5 Kimppakyyti 26 
3.9.6 Palvelulinjojen ja kutsutaksin käyttö 26 

4. LAITOSHOIDON MAKSUT 27 

4.1 LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO (ASETUS 12 §) KERRYTTÄÄ MAKSUKATTOA 27 

4.2 PÄIVÄ- JA YÖHOIDON MAKSUT (ASETUS 13 §) KERRYTTÄÄ MAKSUKATTOA 27 

4.3 HERÄÄMÖSTÄ KOTIIN HERKO KERRYTTÄÄ MAKSUKATTOA 27 

4.4 KUNTOUTUSHOIDON MAKSUT (ASETUS 14 §) KERRYTTÄÄ MAKSUKATTOA 27 

4.5 PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO 29 

4.6 SOTAINVALIDIT (SOTILASVAMMALAKI 6, 6A JA 6B §) 29 

5. MUUT MAKSUT 30 

5.1 MAKSUTTOMAT TERVEYSPALVELUT (LAKI 5 §) 30 
5.1.1 Elinluovutukseen tähtäävä hoito 30 

5.2 TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT (ASETUS 7 §) 30 
5.2.1 Avosairaanhoidon lääkäripalvelut. Kerryttävät maksukattoa. 30 
5.2.1.1 Avosairaanhoidon hoitajapalvelut vastaanotolla 30 
5.2.1.2 Muu avosairaanhoidon palvelu vastaanotolla Kerryttää maksukattoa 30 
5.2.2 Hyvinvointivalmentajan tarjoama elintapaohjaus maksuton 30 

5.3 TERAPIAPALVELUT ALLE 18-VUOTIAILLE MAKSUTON 30 
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5.3.1 Fysio- ja toimintaterapia 30 
5.3.2 Kotikuntoutus Kerryttää maksukattoa 30 
5.3.3 Ravitsemusterapian ryhmäjaksot 31 
5.3.4 Muistihoitajalla käynti Kerryttää maksukattoa   11,60 €/käynti 31 
5.3.5 Jalkahoitajalla käynti Kerryttää maksukattoa   11,60 €/käynti 31 

5.4 SAIRAALAN POLIKLINIKKAMAKSU (ASETUS 8 §) KERRYTTÄÄ MAKSUKATTOA 31 
Muu erikoissairaanhoidon palvelu Kerryttää maksukattoa 31 
5.4.1 Päivystys Kerryttää maksukattoa 31 

5.5 PÄIVÄKIRURGIA (ASETUS 8A §) KERRYTTÄVÄT MAKSUKATTOA 31 

5.6 LABORATORIO- JA KUVANTAMISTUTKIMUKSET (ASETUS 8 B §)   EI MAKSUA 32 

5.7 SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA HOITO (ASETUS 9 § JA 9 A §) 32 
5.7.1 Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (Asetus 9 §) Kerryttää maksukattoa hammasteknisiä kuluja lukuun 
ottamatta. 32 
5.7.2 32 
5.7.3 Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimus ja hoito (Asetus 9 a §) Kerryttää maksukattoa32 

5.8 SAIRAANKULJETUS (ASETUS 10 §) (ENSIHOITO) 32 

5.9 TEHOSTETTU KOTISAIRAANHOITO KERRYTTÄÄ MAKSUKATTOA. 33 

5.10 YHDEN HENGEN LIIKKUVA PÄIVYSTYSYKSIKKÖ KERRYTTÄÄ MAKSUKATTOA. 33 

5.11 SARJASSA ANNETTAVA HOITO (ASETUS 11 §) KERRYTTÄÄ MAKSUKATTOA 33 

5.12 HENGITYSHALVAUSPOTILAALLE JÄRJESTETTÄVÄ HOITO (ASETUS 22 §) 34 

5.13 MAKSU LÄÄKÄRINTODISTUKSESTA (ASETUS 23 §) 34 
5.13.1 Eksoten alueella seuraavat hoitoon liittyvät todistukset ovat maksuttomia: 34 
5.12.1.1 Eksoten alueella seuraavista hoitoon liittymättömistä lääkärintodistuksista peritään 34 
5.13.2 Valmiiksi laaditut todistukset 35 

5.14 MUUALTA KUIN SUOMESSA ASUVALTA PERITTÄVÄ MAKSU (ASETUS 24 §) 35 

5.15 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTETYSTÄ PALVELUSTA PERITTÄVÄ MAKSU, LAKI 3 § 35 

5.16 MAKSUKATTO JA MAKSUJEN SEURANTA (LAKI 6A § JA ASETUS 26 A-B §) 35 

5.17 LASTENSUOJELUN MAKSUT (ASETUS 20 §) 35 
5.17.1 Tapaamispaikkatoiminta 35 

6. ASIAKASMAKSUJEN ALENTAMISPERUSTEET 37 
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1. AVOPALVELUJEN MAKSUT  

1.1 Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta 
perittävä maksu, Laki 10 e § 

1.1.1 Säännöllinen kotona annettava palvelu  

Palvelun pitkäaikaisuus, Laki 7 b §: 
Jatkuvaa ja säännöllistä kotona annettavaa palvelua vähintään kerran viikossa ja arvioitu tai 
tosiasiallinen kesto vähintään 2 kuukautta. 

 

Kunta tai kuntayhtymä saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta 
kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan 
maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia. 

 

Kotihoidon asiakkaan laskutus perustuu palvelupäätökseen kirjattujen ja suunniteltujen 
palvelutuntien määrään. Palveluntarpeen muuttuessa asiakkaan palvelutunnit ja palvelu- ja 
maksupäätökset päivitetään tarvittaessa kahden viikon seurantajakson jälkeen. Laskutus muutetaan 
todellisesta palvelunmuutoksen ajankohdasta lähtien. Alle kahden viikon tilapäinen 
palveluntarpeen muutos ei vaikuta laskutukseen. 

 

Maksu määräytyy seuraavan taulukon perusteella bruttotuloista määriteltynä prosenttiosuutena. 
Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä 
kuukausituloista. Maksu ei saa ylittää tuotantokustannuksia. 
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1.1.2 Kuukausitaulukko 1.1.2022 alkaen 

 1 hlö 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä 5 hlöä 6 hlöa 

Tuloraja 598,00 1103,00 1731,00 2140,00 2591,00 2976,00 

Tunnit/kk % % % % % % 
4 h tai vä-
hemmän 

8 7 6 6 6 6 

5 10 8,75 7,5 7,5 7,5 7,5 

6 12 10,50 9 9 9 9 

7 14 12,25 10,50 10,50 10,50 10,50 

8 16 14 12 12 12 12 

9 17 14,75 12,50 12,50 12,50 12 

10 18 15,50 13 13 13 12 

11 19 16,25 13,50 13,50 13,50 12 

12 20 17 14 14 14 12 

13 21 17,75 14,50 14,50 14 12 

14 22 18,50 15 15 14 12 

15 23 19,25 15,50 15,50 14 12 

16 24 20 16 16 14 12 

17 24,50 20,50 16,50 16 14 12 

18 25 21 17 16 14 12 

19 25,50 21,50 17,50 16 14 12 

20 26 22 18 16 14 12 

21 26,50 22,50 18,50 16 14 12 

22 27 23 19 16 14 12 

23 27,50 23,50 19 16 14 12 

24 28 24 19 16 14 12 

25 28,50 24 19 16 14 12 

26 29 24 19 16 14 12 

27 29,50 24 19 16 14 12 

28 30 24 19 16 14 12 

29 30,50 24 19 16 14 12 

30 31 24 19 16 14 12 

31 31,50 24 19 16 14 12 

32 32 24 19 16 14 12 

33 32,50 24 19 16 14 12 

34 33 24 19 16 14 12 

35 33,50 24 19 16 14 12 

36 34 24 19 16 14 12 

37 34,50 24 19 16 14 12 

38 tai 
enemmän 

35 24 19 16 14 12 

       

Kun henkilömäärä on suurempi kuin 6, tulorajaa korotetaan 356,00 €:lla ja maksuprosenttia 
alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. 
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Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat bruttotulot säännöllisessä kotihoidossa, 
Laki 10 e ja f § 

• eläkkeet 

• palkkatulot ja muut verosta vapaat tulot tulonhankkimiskustannuksilla vähennettynä 

• eläkettä saavan hoitotuki 

• opintoraha ja aikuiskoulutustuki 

• lasten kotihoidon tuki 

• jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat tai tunnustuspalkinto, siltä osin kuin ovat 
veronalaista tuloa 

• pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko, osinko- ja vuokratulot (kulut 
vähennettyinä), mikäli bruttotulo ylittää 10,00 € /kk. 

• laskennallinen metsätulo  

• palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitonomaisissa 
olosuhteissa elävän henkilön tuloissa huomioidaan samat tulot kuin asiakkaalla 
 

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

Tuloista tehtävät vähennykset, Laki 10 c ja g §  

• elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat 
kustannukset, elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on puoliso 

• avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu 
pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys. 

• syytinki (kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, 
joka hänen on suoritettava rahana 

• edunvalvojan palkkion perusmaksu ja edunvalvontavaltuutetun palkkio, enintään 
edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena 

• entisen asunnon välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset (mm. vastike, vuokra, sähkö, 
lämmitys, vesi, kiinteistövero) vähennettynä asumistuella, omistusasunto 6 kk:n ajan, 
osaomistusasunto 3 kk:n ajan ja vuokra-asunto vuokralaisen irtisanomisajan loppuun 

 
Asiakkaan kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Jos asiakkaan palvelutarve edellyttää 
kahden työntekijän samanaikaista läsnäoloa, niin hoitotunnit määräytyvät työntekijöiden 
yhteenlaskettujen läsnäolotuntien mukaan. 
 

Kotona annettavan palvelun maksu peritään myös asiakkaasta johtuvan tilapäisen keskeytyksen 
ajalta. Jos palvelu keskeytyy yhteensä yli viideksi päiväksi, ei maksua peritä viisi päivää ylittäviltä 
keskeytyspäiviltä. Ennalta tiedetyistä keskeytyspäivistä on ilmoitettava kotihoitoon ennakkoon. Jos 
palvelu on keskeytyksissä koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan. 

Jos palvelu keskeytyy Eksotesta johtuen lyhyemmäksikin ajaksi tai asiakas on ympärivuorokautisessa 
hoidossa, ei maksua peritä.  
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1.1.3 Tilapäinen kotisairaanhoito (harvemmin kuin kerran viikossa tai käyntejä vähemmän kuin 
4 kertaa kuukaudessa) Kerryttää maksukattoa 

• Kotihoidon henkilöstön suorittama sairaanhoidollinen kotikäynti 12,20 €/käynti 

1.1.4 Tilapäinen kotihoito (harvemmin kuin kerran viikossa tai käyntejä vähemmän kuin 4 
kertaa kuukaudessa) 12,20 €/käynti Ei kerrytä maksukattoa 

1.1.5 Kotiutuksen tukikäynti Ei kerrytä maksukattoa   12,20 €/käynti 

1.1.6 Kuntouttava arviointijakso kesto enintään 4-6 viikkoa 10 €/vrk Ei kerrytä maksukattoa 

1.1.7 Tilapäinen kotipalvelu   

• 0 – 2 tuntia   20,10 €/käynti 

• yli 2 – 5 tuntia   26,40 €/käynti 

• yli 5 – 8 tuntia   33,30 €/käynti 

• yli 8 tuntia   40,20 €/käynti 

       Ei kerrytä maksukattoa 

1.1.8 Kotihoidon maksua ei peritä sotaveteraaneilta sota- ja sotilasinvalideilta eikä 
rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen omaavilta 

Kotihoidon maksua ei peritä vuosien 1939 – 1945 sodassa olleilta sotaveteraaneilta ja 
sotain-valideilta, eikä rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen omaavilta 
kotihoidon asiakkailta, joiden palvelu perustuu palvelutarpeenarviointiin. 

Kotihoidon maksua ei myöskään peritä sotilasinvalideilta, mikäli invalidin haitta-aste on 20 
% tai enemmän ja vahingoittuminen on tapahtunut asepalveluksessa tai YK-tehtävissä enne 
vuotta 1991. Korvaus peritään Valtiokonttorilta. 

1.2 Tukipalvelut, Laki 10 h § 

Kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakkaalta kohtuullisen maksun asiakassuunnitelmaan sisältyvistä 
tukipalveluina järjestettävistä tai asumispalveluun liittyvistä ateria-, vaatehuolto-, peseytymis-, 
siivous- ja turvapalveluista, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävistä palveluista sekä 
muista vastaavista asumista tukevista palveluista. 

 

1.2.1 Turvapuhelin, Turva-auttajapalvelu turvapuhelimen ja paikantavan turvarannekkeen 
käyttäjille 

Eksote tuottaa turva-auttajapalvelut sopimustoimittajan hälytyskeskuksen kautta tuleviin 
turvahälytyksiin. Turvapuhelimet ja lisälaitteet Eksote tilaa sopimustoimittajalta ja laskuttaa 
asiakkaalta kuukausimaksuna. Kesken kuukauden asennetut turvapuhelimet ja lisälaitteet 
laskutetaan asennuskuukaudesta alkaen. Irtisanomiskuukautta ei laskuteta. Mikäli asiakkaalle 
tilataan turvapuhelinasennuksen jälkeen uusia lisälaitteita, veloitetaan näiden laitteiden 
asennuksesta asennusmaksu. Kaikki uudet Eksoten tilaamat turvapuhelimet ovat 4G 
turvapuhelimia. 

Laitteiden kuukausimaksut 
 

• 2G turvapuhelin 8,00€ (sisältää liittymän, turvarannekkeen/-riipuksen ja 
hälytyskeskuspalvelun) 

• 3G turvapuhelin 8,00€ (sisältää liittymän, turvarannekkeen/-riipuksen ja 
hälytyskeskuspalvelun) 

• 4G turvapuhelin 15,00€ (sisältää liittymän, turvarannekkeen/-riipuksen ja 
hälytyskeskuspalvelun) 

• GPS-pohjainen ranteessa pidettävä paikantava turvakello / turvaranneke 20,00€ (sisältää 
liittymän, turvarannekkeen/-riipuksen ja hälytyskeskuspalvelun) 
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• Turvapuhelin aktiviteetinseurannalla ja gps paikannuksella 25,00€ 
(sisältää liittymän, turvarannekkeen/-riipuksen ja hälytyskeskuspalvelun) 

 
Turvapuhelimien lisälaitteiden kuukausimaksut 
 

• Lisäturvaranneke turvapuhelimeen tai –riipus 0,01€/kk 

• Savu-/palovaroitin 0,01€/kk 

• Häkäkaasuhälytin (CO) 0,01€/kk 

• Ovihälytin 0,01€/kk 

• Erillinen vammaispainike turvahälyttimeen 0,01€/kk (turvarannekkeeseen asetettava napin 
painallusta helpottava apuväline, 2G ja 3G mallit) 

• Kaatumishälytin 4,00 €/kk 

• Hellahälytin/liesivahti 5,00 €/kk (ei uusille asiakkaille) 

• Älykäs ovivalvontalaite 21,50 €/kk 
 
Laitteiden kuukausimaksuun sisältyy laitteiden mahdolliset huollot. Veloitamme erillisen 
hinnaston mukaisesti asiakkaasta johtuvasta laitteen katoamisesta tai rikkoutumisesta. 
 
Palvelut 
 

• Uuden laitteen asennus asiakkaan kotiin 29,90€ (sis. asennus, asiakkaan perehdytys, 
matkakulut) 

• Laitteen pois nouto asiakkaalta 29,90€ (sis. pois nouto, matkakulut) 

• Turva-auttajakäynti 16,00 € /käynti 

• Muu tilapäinen auttajakäynti 16,00 €/käynti 

• Jos tukipalveluin tuetussa asumisyksikössä tai muussa vastaavassa asumisessa on kiinteä 
turvapuhelinjärjestelmä, asiakasta veloitetaan 20,00 €/kk 

 
Muulla tilapäisellä auttajakäynnillä tarkoitetaan: 
- Muulla kuin turvapuhelimella tai -hälyttimellä pyydettyä turvahälytykseen verrattavaa 

satunnaista kiireellistä käyntiä. 
- Älykäslääkeannostelija hälytyksestä johtuva kotikäynti, kun asiakas ei ole ottanut lääkettä ja 

ei ole tavoitettu puhelimella. 
- Etäpalvelu asiakaan kotikäynti, jota ei ole tavoitettu etälaitteen välityksellä tai puhelimella. 

 
Asiakkaalta laskutetaan enintään 15 turva-auttajakäyntiä tai muuta tilapäistä auttajakäyntiä 
/kuukausi. 

 

1.2.1.2 Etäpalveluna toteutettu kotihoito käynti / videokuvallinen yhteys 

Etäpalveluna toteutettavalla kotihoidon käynnillä tarkoitetaan videokuvallisen internetyhteyden 
välityksellä toteutettua kotihoidon käyntiä. Asiakas saa käyttöönsä helppokäyttöisen tablet-
laitteen. Kotihoidon asiakkaalla etäkäynnin aika lasketaan hoitoaikaan asiakasmaksua 
määritettäessä. Hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesta etäkäynnistä ei peritä laitevuokraa. 
Videoyhteys sisältää maksuttomat omaisyhteydet. 

Henkilö, joka palvelutarpeen arvioinnin mukaan hyötyisi videokuvallisesta omaisyhteydestä, 
mutta ei pysty käyttämään markkinoilla olevia tabletlaitteita, voi saada helppokäyttöisen 
vuokralaitteen käyttöönsä, jonka maksu on 20,00 €/kk. 

Omaishoidon asiakkaalle videokuvayhteys on maksuton, sisältää maksuttomat omaisyhteydet. 

1.2.2 Siivouspalvelu 

Kotihoito ei pääsääntöisesti anna siivouspalvelua. Hoitohenkilöstö avustaa asiakasta muun 
palveluntuottajan hankkimisessa. 

Jos muuta palveluntuottajaa ei ole saatavissa, siivousmaksu on 40,00 €/tunti/-työntekijä. 
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Tukipalveluin tuetussa asumisyksiköissä siivouspalveluista veloitetaan 40,00 €/kk.  

1.2.3 Pyykkipalvelu 

Kotihoito ei pääsääntöisesti anna pyykkipalvelua. Hoitohenkilöstö avustaa asiakasta muun 
palveluntuottajan hankkimisessa. 

Jos muuta palveluntuottajaa ei ole saatavissa, pyykkipalvelumaksu on 50,00 €/kk. 

Tukipalveluin tuetussa asumisyksikössä pyykkipalvelusta veloitetaan 50,00 €/kk. 

1.2.4 Peseytymispalvelu 

• asiakas tulee omalla kyydillä, avustetaan tarvittaessa  10,00 €/kerta 

• Sauna, avustus ja kuljetus sisältyvät hintaan  16,00 €/kerta 

1.2.5 Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen asiakasmaksu 

Asiakas maksaa jokaisesta matkasta omavastuuna julkisen liikenteen kilometrien mukaisen 
maksun.  

Jos kaksi tai useampi kuljetuspalvelupäätöksen saanutta käyttäjää matkustaa yhdessä samalla 
taksilla, ei omavastuuta peritä. Kaikilta yhdessä matkustavilta vähennetään kuitenkin yksi matka 
matkustusoikeudesta. Asiakkaalla on oikeus ottaa mukaan yksi maksuton saattaja. Saattaminen 
on esim. asiakkaan avustamista autoon, asiakkaan tavaroiden nostamista autoon ja asiakkaan 
avustamista matkakohteeseen. Saattajan iän ja toimintakyvyn on oltava sellainen, että hän 
suoriutuu saattamisesta oman ja saatettavan turvallisuuden vaarantumatta. 

Muu asiakkaan seurassa matkustava henkilö kuin saattaja maksaa matkasta kulloinkin voimassa 
olevaa asiakkaan omavastuuosuutta vastaavan summan. Muusta henkilöstä on kyse esimerkiksi, 
kun asiakas tarvitsee kuljettajan apua (esim. invataksilla matkustavat asiakkaat, porrasvetoa 
tarvitsevat). 

SHL:n mukaisen kuljetuspalvelupäätöksen saaneet henkilöt voivat käyttää Lappeenrannassa 
liikennöiviä palvelulinjoja ja muissa Eksoten kunnissa liikennöiviä kutsutakseja maksutta. Eksote 
maksaa taksiyrittäjälle/liikennöitsijälle asiakkaan omavastuuosuuden. Palvelulinjan/kutsutaksin 
käyttö vähentää asiakkaan matkoja. 

Sotaveteraanit, sota- ja sotilasinvalidit 

Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea myönnetään maksutta vuosien 1939 – 1945 sodissa 
olleille sotaveteraaneille ja sotainvalideille sekä rintamasotilas-, rintamapalvelus-, tai rintama-
tunnuksen omaaville kotihoidon asiakkaille, joiden palvelu perustuu palvelutarpeenarviointiin. 

Liikkumisen tukea myönnetään maksutta myös sotilasinvalideille, mikäli invalidin haitta-aste on 
20 % tai enemmän ja vahingoittuminen tai sairastuminen on tapahtunut asepalveluksessa tai YK-
tehtävissä ennen vuotta 1991. 

Korvaus peritään Valtiokonttorilta. 

1.2.6 Kotiin kuljetetut ateriat 

Kotiin kuljetetun aterian myöntämisperusteet 

• Kotiin kuljetettu ateria myönnetään henkilölle, joka ei itse sairauden tai alentuneen 
toimintakyvyn takia pysty joko tilapäisesti tai pysyvästi valmistamaan ruokaansa eikä kykene 
järjestämään ruokailuaan muulla tavoin. 

• Kotihoidon tukipalveluihin kuuluva ateriapalvelun järjestämisessä noudatetaan 
yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta. Palvelujen järjestämistapaan vaikuttavat kuitenkin 
maantieteelliset olosuhteet ja käytettävissä olevat muut palvelut. 

• Kotiin kuljetettu tulosidonnainen ateria myönnetään 4 – 7 kertaa/viikko. Ateria sisältää 
pääruuan, raasteen/salaatin ja jälkiruuan. Lämmin ateria kuljetetaan kotiin pääsääntöisesti 
enintään 5 kertaa viikossa ja viikonlopun ateriat toimitetaan kylmäaterioina perjantaisin. 
Kotiinkuljetusaterian kuljetusmatka on enintään 20 km aterian tuottamisyksiköstä. 

• Eksoten ateriapalvelu voidaan myöntää yli 14 vuorokautta kestävään ateriapalvelu-
tarpeeseen. Lyhyemmälle ajalle (esim. kotiuttaminen sairaalasta) asiakas voi halutessaan 
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tilata aterian suoraan ateriantuottajalta omakustanteisesti, mikäli ateriantuottaja siihen 
suostuu. Tällöin ateriantuottaja laskuttaa suoraan asiakasta. 

Kotiin kuljetetun aterian asiakasmaksu 

Asiakasmaksun määräytymisperusteet ovat samat kuin säännöllisessä kotihoidossa. Maksun 
määräytymisessä otetaan huomioon varallisuuden osalta vain sen tuottama tulo. 

Maksutaulukko on seuraava: 

Tulot/henkilö  Maksu/ateria 

• alle 900,00 €  7,20 € 

• 901,00 – 1 100,00 € 8,20 € 

• 1 101,00 – 1 500,00 € 9,40 € 

• 1 501,00 – 2 000,00 € 10,50 € 

• yli 2 000,00 €  11,40 € 

Kotiin kuljetetusta ateriasta asiakkaalta peritään taulukon mukainen maksu. Taulukon mukainen 
maksu peritään myös niiltä asiakkailta, joille palvelutarpeenarvion perusteella myönnetään kotiin 
kuljetettu ateria-automaattipohjainen ateriapalvelu, lounas ateriantuottajan tiloissa, 
palvelutalossa tai vastaavassa. 

1.2.7 Ateriamaksut tukipalveluin tuetussa asumisyksikössä 

Kokopäivämaksu   14,20 € 
(aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala) 

Osapäivämaksu   8,20 € 
(aamupala tai iltapala ja lounas tai päivällinen, sisältää tarvittaessa päiväkahvin) 

1.3 Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (Laki 6 b §) Ei kerrytä maksukattoa. 

1.3.1 Sopimuksen tehneet omaishoitajat 

Omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista peritään asiakasmaksua 11,60 €/vrk.  

1.3.2 Läheistään hoitavan vapaa (ShL 27 b §) 

Kunta voi tarvittaessa järjestää tuentarpeessa olevan henkilön päivittäin sitovaa hoitoa ja 
huolenpitoa antavalle omaiselle tai läheiselle vapaapäiviä sekä alle vuorokauden kestäviä 
virkistysvapaita. Säännös koskee niitä henkilöitä, jotka täyttävät kriteerit omaishoitosopimuksen 
tekemiselle, mutta jotka eivät syystä tai toisesta ole tehneet omaishoitosopimusta.  

Vapaan edellytyksenä on hoidon sitovuuden ja hoitavan henkilön tuen tarpeen lisäksi se, että 
omaisen tai läheisen antama hoito ja huolenpito on kirjattu hoidettavan hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan. Tällöin vapaan aikaisista palveluista peritään asiakasmaksu 11,60 €/vrk.  

1.4 Perhehoito 

1.4.1 Lyhytaikainen perhehoito  

Perhehoitoa voi käyttää omaishoidettavan hoidon järjestämiseen omaishoidon lakisääteisten 
vapaiden aikana. Tällöin omaishoidettavalta ei peritä omavastuuosuutta 11,60 €/vrk. Tämän 
lisäksi lyhytaikaista perhehoitoa voidaan käyttää ennalta sovittuun tilapäis- tai jaksohoitoon. 

Maksu asiakkaalle, ei kerrytä maksukattoa 

• Kokopäivä (yli 6 tuntia)   32,50 €/vrk 

• Osapäivä (alle 6 tuntia)   16,00 €/vrk 
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1.4.2 Pitkäaikainen perhehoito, Laki 7 c §  

Palvelun pitkäaikaisuus, Laki 7 b §: 
Pitkäaikainen perhehoito arvioidaan kestävän tai on tosiasiallisesti kestänyt vähintään 3 
kuukautta. 

Kunta saa periä pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalta kuukausimaksun, joka on enintään 
85 % ja henkilökohtaiseksi käyttövaraksi 15 % tai vähintään 167,00 €/kk. Jos asiakas on 
välittömästi ennen pitkäaikaista perhehoitoa ollut yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa ja 
hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison, maksu määritellään yhteenlaskettujen 
nettotulojen mukaan. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 % yhteenlasketuista tuloista. Jos 
molemmat ovat pitkäaikaisessa perhehoidossa maksu määräytyy kummallekin omien 
tulojen mukaisesti.  

Pitkäaikaiseen perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan perhehoi-
topäiviksi. Jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan laitoshoitoon, ei perhehoidon 
asiakasmaksua siirtopäivältä peritä. Varojen käytöstä ja käyttöä koskevista periaatteista 
perhehoitajan tulee sopia asiakkaan, asiakkaan edunvalvojan tai asioiden hoitajana 
toimivan henkilön kanssa. 

Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat nettotulot pitkäaikaisessa 
perhehoidossa, Laki 10 b § 

• eläkkeet, ilman rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää 

• eläkettä saavan hoitotuki, ilman veteraanilisää 

• palkkatulot ja muut verosta vapaat tulot tulonhankkimiskustannuksilla 
vähennettynä 

• 16 vuotta täyttäneen vammaistuki 

• alle 16-vuotiaan vammaistuki 

• lasten kotihoidon tuki 

• opintoraha ja aikuiskoulutustuki 

• opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset, siltä 
osin kun ne ovat veronalaista tuloa 

• pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko, osinko- ja vuokratulot 
(kulut vähennettyinä), mikäli nettotulo ylittää 10,00 € /kk. 

• laskennallinen metsätulo 

              Vähennyksinä nettotuloista huomioidaan (Laki 10 c ja d §): 

• henkilökohtainen käyttövara 15 % tai vähintään 167,00 €/kk  

• Sv-korvattavat lääkemenot: Terveydenhuollon ammattihenkilön määräyksellä 
hankitut lääkkeet, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden 
kustannukset – nämä lääkekustannukset vähintään SVL:n vuosiomavastuun 
mukaisena 

• Ei sv-korvattavat lääkemenot: Myös muut kuin em. kliiniset ravintovalmisteet 
ja perusvoiteet, jos terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne 
asiakkaan terveydelle tarpeelliseksi  

• avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu 
hyvitys 

• edunvalvojan palkkion perusmaksu ja edunvalvontavaltuutetun palkkio, 
enintään edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena 

• Entisen asunnon välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset (mm. vastike, 
vuokra, sähkö, lämmitys, vesi, kiinteistövero) vähennettynä asumistuella, 
omistusasunto 6 kk:n ajan, osaomistusasunto 3 kk:n ajan ja vuokra-asunto 
vuokralaisen irtisanomisajan loppuun 

Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat kuukausitulona otetaan huomioon 
viimeksi kuluneen 12 kuukauden keskimääräinen tulo. Kertaluonteisia myyntituloja ei 
huomioida (mm. metsän myynti) tulona eikä lainojen korkoja ja lyhennyksiä 
vähennyksenä. 
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2. ASUMISPALVELUT 

2.1 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT 

2.1.1 Lyhytaikainen asumispalvelumaksu. Kerryttää maksukattoa.  

Lyhytaikainen asumispalvelumaksu  49,60 € /vrk 

• Palveluasumisessa, tehostetussa palveluasumisessa ja tukipalveluin tuetussa 
asumisyksikössä noudatetaan lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua, 
maksukaton täyttymisen jälkeen   22,80 €/vrk. 

2.1.2 Päivä- ja yöhoidon maksut asumispalveluissa. Kerryttää maksukattoa. 

Päivä- ja yöhoidon maksu   22,80 €/ vrk 

2.1.3 Ohjattu senioriasuminen 

Asiakas maksaa ohjatussa senioriasumisessa säännöllisen kotihoidon asiakasmaksun 
saamistaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisista palveluista (kts. maksutaulukko 
1.1.2). 

Tukipalvelumaksut (ateriat, siivous, pyykkihuolto yms.) asiakkaat maksavat erikseen 
(kts. tukipalvelumaksut). 

Arkipäivänä ohjatussa senioriasumisessa toimii asiakkaiden yhteisöllistä toimintaa 
järjestävä ohjaaja, jonka työpanoksesta ei toistaiseksi laskuteta asiakasta. 

2.1.4 Tukipalveluin tuettu asuminen 

Palvelu muodostuu hoivasta ja hoidosta sekä erikseen hankittavista tukipalveluista. 
Asiakkaan maksettavat maksut koostuvat kotihoidon maksusta (hoiva ja hoito) ja 
tukipalvelujen maksuista. 

Asiakas maksaa vuokran erikseen vuokrasopimuksen perusteella. 

Hoivan ja hoidon maksu määräytyy jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan 
palvelun maksun perusteella. Maksu määräytyy bruttotuloista määriteltynä 
prosenttiosuutena kuukausitaulukon pohjalta (kts. maksutaulukko 1.1.2). Asiakkaalta 
laskutetaan 35 tuntia/kk ellei muuta päätöstä ole tehty. Tukipalvelumaksut (ateria, 
siivous, pyykkihuolto yms.) asiakkaat maksavat erikseen (kts. tukipalvelumaksut). 

Palvelumaksua ja tukipalvelumaksua määrättäessä huomioidaan, että asiakkaan 
omaan käyttöön jää vähintään käyttövaroja 230,00 €/kk, jotka kattavat mm. 
lääkemenot, vaatemenot, henkilökohtaisesta puhtaudesta aiheutuvat menot, parturi- 
ja kampaamokulut, jalkahoidot, matkakulut, puhelinkulut, harraste- sekä muut 
vastaavat menot. 

Harkinnanvaraisena vähennyksenä huomioidaan entisen asunnon välttämättömät ja 
kohtuulliset kustannukset enintään 3 kuukauden ajan asumispalvelun alkamisesta. 
Harkinnanvaraisuuteen vaikuttaa asiakkaan taloudellinen tilanne. Asiakkaalle kuuluvat 
Kelan etuudet tulee olla haettuna.  
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2.1.5 Pitkäaikainen asumispalvelu 10 e §  

Palvelun pitkäaikaisuus, Laki 7 b § 
Pitkäaikainen asumispalvelun arvioidaan kestävän sen alkamisesta tai on tosiasiallisesti 
kestänyt vähintään 3 kuukautta. 

Palvelu muodostaa kokonaispaketin, johon kuuluvat ateriat, kodinhoito, huolenpito, 
hoiva ja hoito. Asiakas maksaa saamastaan palvelusta bruttotulojen mukaan sekä 
palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja 
perheen koon mukaan määräytyvän asiakasmaksun. (ks. maksutaulukko 1.1.2) 
Asiakkaalta laskutetaan 38 tuntia/kk ellei muuta päätöstä ole tehty. 

Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia. 

Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat bruttotulot pitkäaikaisessa 
asumispalvelussa, Laki 10 e ja f § 

• eläkkeet 

• palkkatulot ja muut verosta vapaat tulot tulonhankkimiskustannuksilla 
vähennettynä 

• eläkettä saavan hoitotuki 

• opintoraha ja aikuiskoulutustuki 

• lasten kotihoidon tuki 

• jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat tai tunnustuspalkinto, siltä 
osin kuin ovat veronalaista tuloa 

• pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko, osinko- ja vuokratulot 
(kulut vähennettyinä), mikäli bruttotulo ylittää 10,00 € /kk. 

• laskennallinen metsätulo  

• palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avio- tai 
avoliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön tuloissa huomioidaan samat 
tulot kuin asiakkaalla 

Tuloista tehtävät vähennykset, Laki 10 c ja g §  

• elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat muut 
vastaavat kustannukset, elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on 
puoliso 

• avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) 
tarkoitettu pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys. 

• syytinki (kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi 
pidätetty etuus, joka hänen on suoritettava rahana 

• edunvalvojan palkkion perusmaksu ja edunvalvontavaltuutetun palkkio, 
enintään edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena 

• Entisen asunnon välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset (mm. vastike, 
vuokra, sähkö, lämmitys, vesi, kiinteistövero) vähennettynä asumistuella, 
omistusasunto 6 kk:n ajan, osaomistusasunto 3 kk:n ajan ja vuokra-asunto 
vuokralaisen irtisanomisajan loppuun 

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

Mikäli asiakkaan tulot muuttuvat oleellisesti maksua tarkistetaan. Asiakasmaksut 
tarkistetaan kuitenkin vähintään joka toinen vuosi samanaikaisesti lakisääteisten 
indeksitarkistusten kanssa.  
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2.1.6 Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen Laki 7 c § 

Palvelun pitkäaikaisuus, Laki 7 b § 
Pitkäaikainen tehostetun palveluasumisen arvioidaan kestävän sen alkamisesta tai on 
tosiasiallisesti kestänyt vähintään 3 kuukautta. 

Kunta saa periä pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkaalta kuukausimaksun, joka 
on enintään 85 % nettotuloista ja henkilökohtaiseksi käyttövaraksi 15 % tai vähintään 
167,00 €/kk. Jos asiakas on välittömästi ennen pitkäaikaista tehostettua palveluasumista 
ollut yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison, 
maksu määritellään yhteenlaskettujen nettotulojen mukaan. Tällöin maksu saa olla 
enintään 42,5 % yhteenlasketuista tuloista. Jos molemmat ovat pitkäaikaisessa tehostetussa 
palveluasumisessa maksu määräytyy kummallekin omien tulojen mukaisesti.   

Palvelu muodostaa kokonaispaketin, johon kuuluvat ateriat, kodinhoito, huolenpito, hoiva 
ja hoito. Asiakas maksaa vuokran erikseen vuokrasopimuksen perusteella. 

Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat nettotulot pitkäaikaisessa tehostetussa 
palveluasumisessa, Laki 10 b § 

• eläkkeet, ilman rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää 

• eläkettä saavan hoitotuki, ilman veteraanilisää 

• palkkatulot ja muut verosta vapaat tulot tulonhankkimiskustannuksilla 
vähennettynä 

• 16 vuotta täyttäneen vammaistuki 

• alle 16-vuotiaan vammaistuki 

• lasten kotihoidon tuki 

• opintoraha ja aikuiskoulutustuki 

• opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset, siltä 
osin kun ne ovat veronalaista tuloa 

• pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko, osinko- ja vuokratulot 
(kulut vähennettyinä), mikäli nettotulo ylittää 10,00 € /kk. 

• laskennallinen metsätulo 

              Vähennyksinä nettotuloista huomioidaan (Laki 10 c ja d §): 

• palveluasunnon vuokra, vähennetään asumistuki 

• mahdollinen erillinen sähkön osuus 35,00 €/kk 

• henkilökohtainen käyttövara 15 % tai vähintään 167,00 €/kk  

• Sv-korvattavat lääkemenot: Terveydenhuollon ammattihenkilön määräyksellä 
hankitut lääkkeet, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden 
kustannukset – nämä lääkekustannukset vähintään SVL:n vuosiomavastuun 
mukaisena 

• Ei sv-korvattavat lääkemenot: Myös muut kuin em. kliiniset ravintovalmisteet 
ja perusvoiteet, jos terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne 
asiakkaan terveydelle tarpeelliseksi.  

• avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu 
hyvitys 

• Edunvalvojan palkkion perusmaksu ja edunvalvontavaltuutetun palkkio, 
enintään edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena 

• Entisen asunnon välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset (mm. vastike, 
vuokra, sähkö, lämmitys, vesi, kiinteistövero) vähennettynä asumistuella, 
omistusasunto 6 kk:n ajan, osaomistusasunto 3 kk:n ajan ja vuokra-asunto 
vuokralaisen irtisanomisajan loppuun 

Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat kuukausitulona otetaan huomioon 
viimeksi kuluneen 12 kuukauden keskimääräinen tulo. Kertaluonteisia myyntituloja ei 
huomioida (mm. metsän myynti) tulona eikä lainojen korkoja ja lyhennyksiä 
vähennyksenä. 
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2.1.7 Sotaveteraanit, sota- ja sotilasinvalidit rintamasotilas-, rintamapalvelus- 
tai rintamatunnuksen omaavat 

Asumispalvelujen asiakasmaksua ei peritä vuosien 1939 – 1945 sodissa olleilta 
sotaveteraaneilta ja sotainvalideilta eikä rintamasotilas-, rintamapalvelus-, tai 
rintamatunnuksen omaavilta palvelu asumisen tai tehostetun palveluasumisen 
asiakkailta. 
Asumispalveluiden asiakasmaksua ei peritä myöskään, sotilasinvalideilta, mikäli 
invalidin haitta-aste on 20 % tai enemmän ja vahingoittuminen tai sairastuminen on 
tapahtunut asepalveluksessa tai YK-tehtävissä ennen vuotta 1991. 
Maksu peritään Valtiokonttorilta. 
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2.2 AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT 

2.2.1 Kotipalvelu  

Asiakasmaksu peritään taulukon mukaisesti (kohta 1.1.2). 

2.2.2 Päivätoiminta, osittainen ylläpito 

Kokopäivätoiminta, yli 4 h    9,50€/päivä 
Osapäivätoiminta, alle 4 h    4,75 €/päivä 

2.2.3 Tuettu asuminen  

Asiakasmaksu määräytyy nettotulojen mukaan. Vähennyksenä nettotuloista 
huomioidaan vuokra sekä asiakkaan omaan käyttöön jäävä käyttövara seuraavasti: 

Omaan käyttöön jäävä käyttövara 250,00 €/kk + valittuun ateriapakettiin 
kuulumattomiin aterioihin varattava osuus, joka on määritelty 2020 toimeentulotuen 
perusosasta. 
Perusosan määrä vuonna 2020 on 502,21 €/kk em. summasta ravinnon osuus 49 % = 
246,08 €/kk: (aamupala 16 % = 39,38 €, lounas 45 % = 110,73 € ja päivällinen 39 % = 
95,97 €) 

• ateriapalveluna aamupala ja lounas, omaan käyttöön yht. 345,97 €/kk 

• ateriapalveluna lounas, omaan käyttöön yht. 385,35 €/kk  

• ateriapalveluna aamupala, lounas ja päivällinen, omaan käyttöön 250,00 €/kk  

• ei ateriapalvelua, omaan käyttöön jää 496,08 €/kk.  

2.2.4 Lyhytaikainen tuettu asuminen, lyhytaikainen palveluasuminen ja lyhytaikainen 
tehostettu palveluasuminen, Asetus 12 § Kerryttää maksukattoa 

Asiakasmaksu    22,80 €/hoitopäivä 

2.2.5 Tukiasuminen 

Asiakas maksaa vuokran vuokrasopimuksen perusteella. Kotihoidon antamasta 
hoidosta peritään kotihoidon asiakasmaksu (kohta 1.1.1). Psykososiaalisen hoidon ja 
kuntoutuksen osuus on asiakkaalle maksutonta. 

2.2.6 Pitkäaikainen asumispalvelu 10 e §  

Palvelun pitkäaikaisuus, Laki 7 b § 
Pitkäaikainen asumispalvelun arvioidaan kestävän sen alkamisesta tai on tosiasiallisesti 
kestänyt vähintään 3 kuukautta. 

Palvelu muodostaa kokonaispaketin, johon kuuluvat ateriat, kodinhoito, huolenpito, 
hoiva ja hoito. Asiakas maksaa saamastaan palvelusta bruttotulojen mukaan sekä 
palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja 
perheen koon mukaan määräytyvän asiakasmaksun. (ks. maksutaulukko 1.1.2). 
Asiakkaalta laskutetaan 38 tuntia/kk ellei muuta päätöstä ole tehty. 

Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia. 

Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat bruttotulot pitkäaikaisessa 
asumispalvelussa, Laki 10 e ja f § 

• eläkkeet 

• palkkatulot ja muut verosta vapaat tulot tulonhankkimiskustannuksilla 
vähennettynä 

• eläkettä saavan hoitotuki 

• opintoraha ja aikuiskoulutustuki 

• lasten kotihoidon tuki 

• jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat tai tunnustuspalkinto, siltä 
osin kuin ovat veronalaista tuloa 
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• pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko, osinko- ja vuokratulot 
(kulut vähennettyinä), mikäli bruttotulo ylittää 10,00 € /kk. 

• laskennallinen metsätulo  

• palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avio- tai 
avoliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön tuloissa huomioidaan samat 
tulot kuin asiakkaalla 

Tuloista tehtävät vähennykset, Laki 10 c ja g §  

• elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat muut 
vastaavat kustannukset, elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on 
puoliso 

• avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) 
tarkoitettu pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys. 

• syytinki (kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi 
pidätetty etuus, joka hänen on suoritettava rahana 

• edunvalvojan palkkion perusmaksu ja edunvalvontavaltuutetun palkkio, 
enintään edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena 

• Entisen asunnon välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset (mm. vastike, 
vuokra, sähkö, lämmitys, vesi, kiinteistövero) vähennettynä asumistuella, 
omistusasunto 6 kk:n ajan, osaomistusasunto 3 kk:n ajan ja vuokra-asunto 
vuokralaisen irtisanomisajan loppuun 

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

2.2.7 Pitkäaikainen perhehoito, Laki 7 c § 

Palvelun pitkäaikaisuus, Laki 7 b § 
Pitkäaikainen perhehoidon arvioidaan kestävän sen alkamisesta tai on tosiasiallisesti 
kestänyt vähintään 3 kuukautta. 

Kunta saa periä pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalta kuukausimaksun, joka on enintään 
85 % ja henkilökohtaiseksi käyttövaraksi 15 % tai vähintään 167,00 €/kk. Jos asiakas on 
välittömästi ennen pitkäaikaista perhehoitoa ollut yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa ja 
hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison, maksu määritellään yhteenlaskettujen 
nettotulojen mukaan. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 % yhteenlasketuista tuloista. Jos 
molemmat ovat pitkäaikaisessa perhehoidossa maksu määräytyy kummallekin omien 
tulojen mukaisesti.  

Pitkäaikaiseen perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan perhehoito-
päiviksi. Jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan laitoshoitoon, ei perhehoidon 
asiakasmaksua siirtopäivältä peritä. 

Varojen käytöstä ja käyttöä koskevista periaatteista perhehoitajan tulee sopia asiakkaan, 
asiakkaan edunvalvojan tai asioiden hoitajana toimivan henkilön kanssa. 

Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat nettotulot pitkäaikaisessa 
perhehoidossa, Laki 10 b § 

• eläkkeet, ilman rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää 

• eläkettä saavan hoitotuki, ilman veteraanilisää 

• palkkatulot ja muut verosta vapaat tulot tulonhankkimiskustannuksilla 
vähennettynä 

• 16 vuotta täyttäneen vammaistuki 

• alle 16-vuotiaan vammaistuki 

• lasten kotihoidon tuki 

• opintoraha ja aikuiskoulutustuki 

• opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset, siltä 
osin kun ne ovat veronalaista tuloa 
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• pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko, osinko- ja vuokratulot 
(kulut vähennettyinä), mikäli nettotulo ylittää 10,00 € /kk. 

• laskennallinen metsätulo 

                Vähennyksinä nettotuloista huomioidaan (Laki 10 c ja d §): 

• henkilökohtainen käyttövara 15 % tai vähintään 167,00 €/kk  

• Sv-korvattavat lääkemenot: Terveydenhuollon ammattihenkilön määräyksellä 
hankitut lääkkeet, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden 
kustannukset – nämä lääkekustannukset vähintään SVL:n vuosiomavastuun 
mukaisena 

• Ei sv-korvattavat lääkemenot: Myös muut kuin em. kliiniset ravintovalmisteet 
ja perusvoiteet, jos terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne 
asiakkaan terveydelle tarpeelliseksi.  

• avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu 
hyvitys 

• Edunvalvojan palkkion perusmaksu ja edunvalvontavaltuutetun palkkio, 
enintään edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena 

• Entisen asunnon välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset (mm. vastike, 
vuokra, sähkö, lämmitys, vesi, kiinteistövero) vähennettynä asumistuella, 
omistusasunto 6 kk:n ajan, osaomistusasunto 3 kk:n ajan ja vuokra-asunto 
vuokralaisen irtisanomisajan loppuun 

Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat kuukausitulona otetaan huomioon 
viimeksi kuluneen 12 kuukauden keskimääräinen tulo. Kertaluonteisia myyntituloja ei 
huomioida (mm. metsän myynti) tulona eikä lainojen korkoja ja lyhennyksiä 
vähennyksenä. 

2.2.8 Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen Laki 7 c § 

Palvelun pitkäaikaisuus, Laki 7 b § 
Pitkäaikainen tehostetun asumispalvelun arvioidaan kestävän sen alkamisesta tai on 
tosiasiallisesti kestänyt vähintään 3 kuukautta. 

Kunta saa periä pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkaalta kuukausimaksun, joka 
on enintään 85 % nettotuloista ja henkilökohtaiseksi käyttövaraksi 15 % tai vähintään 
180,00 €/kk. Jos asiakas on välittömästi ennen pitkäaikaista tehostettua palveluasumista 
ollut yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison, 
maksu määritellään yhteenlaskettujen nettotulojen mukaan. Tällöin maksu saa olla 
enintään 42,5 % yhteenlasketuista tuloista. Jos molemmat ovat pitkäaikaisessa tehostetussa 
palveluasumisessa maksu määräytyy kummallekin omien nettotulojen mukaisesti.  

Palvelu muodostaa kokonaispaketin, johon kuuluvat ateriat, kodinhoito, huolenpito, hoiva 
ja hoito. 

Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat nettotulot pitkäaikaisessa tehostetussa 
palveluasumisessa, Laki 10 b § 

• eläkkeet, ilman rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää 

• eläkettä saavan hoitotuki, ilman veteraanilisää 

• palkkatulot ja muut verosta vapaat tulot tulonhankkimiskustannuksilla 
vähennettynä 

• 16 vuotta täyttäneen vammaistuki 

• alle 16-vuotiaan vammaistuki 

• lasten kotihoidon tuki 

• opintoraha ja aikuiskoulutustuki 

• opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset, siltä 
osin kun ne ovat veronalaista tuloa 

• pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko, osinko- ja vuokratulot 
(kulut vähennettyinä), mikäli nettotulo ylittää 10,00 € /kk. 
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• laskennallinen metsätulo 

 

               Vähennyksinä nettotuloista huomioidaan (Laki 10 c ja d §): 

• palveluasunnon vuokra, vähennetään asumistuki 

• mahdollinen erillisen sähkön osuus 35,00 e/kk 

• henkilökohtainen käyttövara 15 % tai vähintään 180,00 €/kk  

• Sv-korvattavat lääkemenot: Terveydenhuollon ammattihenkilön määräyksellä 
hankitut lääkkeet, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden 
kustannukset – nämä lääkekustannukset vähintään SVL:n vuosiomavastuun 
mukaisena 

• Ei sv-korvattavat lääkemenot: Myös muut kuin em. kliiniset ravintovalmisteet 
ja perusvoiteet, jos terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne 
asiakkaan terveydelle tarpeelliseksi.  

• avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu 
hyvitys 

• Edunvalvojan palkkion perusmaksu ja edunvalvontavaltuutetun palkkio, 
enintään edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena 

• Entisen asunnon välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset (mm. vastike, 
vuokra, sähkö, lämmitys, vesi, kiinteistövero) vähennettynä asumistuella, 
omistusasunto 6 kk:n ajan, osaomistusasunto 3 kk:n ajan ja vuokra-asunto 
vuokralaisen irtisanomisajan loppuun 

Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat kuukausitulona otetaan huomioon 
viimeksi kuluneen 12 kuukauden keskimääräinen tulo. Kertaluonteisia myyntituloja ei 
huomioida (mm. metsän myynti) tulona eikä lainojen korkoja ja lyhennyksiä 
vähennyksenä. 

2.2.9 Tilapäismajoitus 

Tilapäismajoitusyksikkö    10,00 €/vrk 
ympärivuorokautista, tilapäistä, lyhytaikaista asumista, joka sisältää majoituksen 
liinavaatteineen. Tiloissa mahdollisuus omaan hygieniahoitoon, pyykinpesuun sekä 
omakustanteiseen aterioitten valmistukseen. 

 

2.2.10 Päiväpaikka tai 15h-seuranta psykiatrian osastolla Kerryttää maksukattoa 

Päiväpaikka tai 15h-seuranta psykiatrian osastolla        11,40 €/vrk 
 
Psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annettu hoito siihen liittyvää osittaista 
ylläpitoa lukuun ottamatta on maksutonta. (Laki 5 §) 
 

2.2.11 Poissaolot 

Asiakkaalta peritään palveluasumisen maksu läsnäolopäiviltä. Mahdolliselta 
sairaalassaoloajalta ei maksua peritä (mukaan lukien palvelukodista lähtö- ja 
tulopäivä). Etukäteen sovituista lomista maksua ei peritä 5 vrk ylittävältä ajalta 
(omavastuuaika lähtöpäivä + 4 seuraavaa päivää).  
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3. VAMMAISPALVELUT 

Asiakasmaksujen lainsäädännöllinen perusta:  

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 4 §:n 5 kohdan 
mukaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
maksuttomia ovat päivätoiminta kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta, 
henkilökohtainen apu sekä palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut.  

Palveluasumisen erityiskustannuksista voidaan kuitenkin periä maksu silloin, kun 
henkilö saa niihin korvausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella järjestettävistä 
palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) nojalla, kuten tapaturma- tai 
liikennevakuutuslakiin perustuen.  

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 
§:n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista 
voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua 
vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu (Asetus sosiaali- 
ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992).  

Asiakasmaksulain 4 §:n 2 kohdan mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta 
annetussa laissa (519/1977) tarkoitettu erityishuolto ja erityishuollon saamiseksi 
välttämätön kuljetus ovat maksuttomia. Kehitysvammaisen henkilön ylläpidosta 
voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettua osittaista 
ylläpitoa sekä oppivelvollisen nuoren osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, 
jonka aikana hän täyttää 16 vuotta.  

Asiakasmaksua ei peritä alle 16-vuotiaalle annetusta osittaisesta ylläpidosta. 
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan järjestetystä täydestä 
ylläpidosta voidaan periä maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa siten kuin asetuksessa 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) ja pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa siten kuin lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
(734/1992) 7 c §:ssä säädetään.  

Ylläpidolla tarkoitetaan tavanomaisia asumis-, ravinto- ja muita elinkustannuksia 
vastaavia menoja eli sellaisia menoja, joista henkilölle aiheutuisi kustannuksia joka 
tapauksessa. Täydeksi ylläpidoksi tulkitaan palvelu, jossa asiakkaan palveluun sisältyy 
nk. täysihoito (majoitus, päivän ateriat, tilojen käyttö, tarvittava muu kuluva 
päivittäistavara).  

Ylläpitomaksuun/tarvikemaksuun sisältyy:  

• informaatiokuluja (yhteisissä tiloissa käytössä olevien informaatiolähteiden 
osalta, kuten esim. kaapeli TV, ATK ja puhelin) 

• yhteiset harrastus- ja viriketarvikkeet  

• yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut (sisustustarvikkeet)  

• siivousvälineet ja puhdistusaineet  

• vaatehuolto ja pesuaineet  

• kodin pientarvikkeet (WC-tarvikkeet, energiasäästölamput, biopussit ym.)  

Maksua ei peritä henkilökunnan antamasta hoivasta ja huolenpidosta.  

Milloin kunta on järjestänyt henkilölle laitoshoitoa tai -huoltoa taikka perhehoitoa, voi 
kunta periä ja nostaa hänelle tulevat eläkkeet, elinkorot, elatusavut, avustukset tai 
muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset siltä ajalta, jonka 
laitoshoito tai perhehoito kestää. Kunta voi periä ja nostaa mainitut tulot, korvaukset 
ja saatavat sen estämättä, mitä muussa laissa säädetään sekä käyttää niitä hoidosta, 
ylläpidosta tai huollosta määrätyn maksun korvaamiseen ottaen kuitenkin huomioon, 
mitä sellaisten varojen käyttämisestä muualla lailla tai asetuksella säädetään.  
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Vammaisten henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) mukaan. Mikäli sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai 
sopivia, palvelut järjestetään vammaispalvelulain tai erityishuoltolain mukaan.  

Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun tai lyhytaikaisen hoidon maksuista ei ole 
erikseen säädetty lainsäädännössä, jolloin näistä palveluista voidaan asiakasmaksulain 
1 – 2 §:ien nojalla periä kunnan määräämä, enintään palvelun tuottamisesta 
aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu.  

3.1 Päiväaikainen toiminta 

3.1.1 Sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain tai erityshuoltolain mukainen työ- tai 
päivätoiminta  

Asiakas maksaa Eksoten omassa toiminnassa ja ostopalveluissa asiakasmaksuna 
ateriamaksun toteuman mukaan.  

• aamupala / välipala 1,96 € 

• lounas  3,81 €  

3.1.2 Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-ajanhoito yli 16 vuotta täyttäneet  

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta sekä loma-ajanhoidosta peritään 
asiakasmaksuna ateriat toteutuman mukaan. 

• aamupala / välipala 1,96 €  

• lounas  3,81 €  

3.2 Asumispalvelun maksut (vammaispalvelulaki, erityshuoltolaki) 

3.2.1 Pitkäaikainen asuminen  

Asiakas (16 vuotta täyttänyt) maksaa vuokran suoraan vuokranantajalle. Vuokra voi 
sisältää esim. sähkö- ja vesimaksut, kiinteistön huoltomenot ja yhteisten tilojen 
jyvitetyn osuuden. Palveluntuottaja voi periä sähkö- ja vesimaksun myös erikseen. 
Lisäksi asiakas maksaa ateriat toteuman mukaan ja muut jokapäiväiseen elämään 
liittyvät kustannukset. 

Vuokraa korvaavana asumismaksuna peritään 16 vuotta täyttäneiltä asiakkailta 322,00 
€ kuukaudessa mikäli vuokrasopimusta ei ole tehty. Sähkö ja vesi sisältyvät maksuun. 

Alle 16-vuotiaiden huoltajalta peritään ylläpitomaksu/tarvikemaksu ja ateriamaksu 
toteuman mukaan. Asiakkaan huoltaja vastaa lapsen tavanomaiseen elämiseen 
liittyvistä kustannuksista (esimerkiksi vaatteet, henkilökohtainen hygienia, 
kerhomaksut ja linja-autokortti).  

Omassa toiminnassa ja ostopalveluissa asiakkailta peritään lisäksi yhteisessä käytössä 
olevista tarvikkeista ja välineistä joko tarvikemaksua (vpl) tai ylläpitomaksua (ehl) 
55,00 €/kk, (Asiakasmaksulaki 4 §) 

Henkilökunnan antamasta tuesta, hoivasta ja huolenpidosta ei peritä asiakasmaksua. 

Ateriamaksut (maksu tarkistetaan ja päätetään vuosittain): 

• aamupala / välipala / iltapala  1,96 € 

• lounas   3,81 €  

• päivällinen   3,81 €  

3.2.2 Lyhytaikainen asuminen 

3.2.2.1 Osittaisen ylläpidon maksu (=alle vuorokauden mittainen palvelu) 

16-vuotta täyttäneiltä peritään ateriamaksu toteuman mukaan 
Alle 16-vuotiailta ei peritä asiakasmaksua 
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3.2.2.2 Lyhytaikaisen asumisen maksu (Aiempi Tilapäinen asuminen) 

Peritään 32,70 €/vrk, joka sisältää ateriat, majoituksen ja muut yllä pitokustannukset. 

3.2.2.3 Alle 18-vuotiaalta omaishoidettavalta ei peritä omavastuuta. 

3.3 Perhehoito 

3.3.1 Pitkäaikainen perhehoito  

Pitkäaikaista perhehoitoa voidaan antaa sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain tai 
erityishuoltolain mukaisesti ja asiakasmaksun määräytymiseen vaikuttaa se, minkä lain 
perusteella perhehoito on järjestetty. 

• Sosiaalihuoltolain mukaisesta perhehoidosta peritään asiakkaan tulojen mukainen 
kuukausimaksu (maksu enintään 85 % hoidossa olevan asiakasmaksulaissa 
tarkoitetuista nettotuloista). 16 vuotta täyttäneelle asiakkaalle tulee jäädä 
käyttövaraa 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 200,00 €/kk.  

• Vammaispalvelulain mukaisesta perhehoidosta asiakkaalta voidaan periä todelliset 
asumis- ja elinkustannukset (ateriat + tarvikemaksu ks. kohta 3, vammaispalvelut). 
Hoivasta ja huolenpidosta maksua ei peritä. 

• Erityishuoltolain mukaisesta perhehoidosta peritään ainoastaan ylläpitomaksu. 
Ylläpitomaksu koostuu edellä mainitussa kohdassa 3 mainitusta ylläpitomaksusta, 
sekä ravinnosta ja asumisesta aiheutuvista kustannuksista. Perhehoitajan 
antamasta hoivasta maksua ei peritä. Alle 16-vuotiaalle annettavasta osittaisesta 
ylläpidosta ei peritä maksua. 

3.3.2 Lyhytaikainen perhehoito  

Lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään 11,50 € /hoitopäivä. Asiakasmaksu peritään 
myös tulo- ja lähtöpäivältä.  

 

3.4 Kehitysvammalain mukainen pitkäaikainen ja lyhytaikainen laitoshoito  

3.4.1 Pitkäaikainen laitoshoito 

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään asiakkaan tulojen mukainen kuukausimaksu 
(maksu enintään 85 % hoidossa olevan asiakasmaksulaissa tarkoitetuista 
nettotuloista). Asiakkaalle tulee jäädä käyttövaraa 15 % nettotuloista, kuitenkin 
vähintään 112,00 € kuukaudessa.  

3.4.2 Lyhytaikainen laitoshoito Kerryttää maksukattoa. 

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu  49,60 €/hoitopäivä 

Ympärivuorokautista asumista, joka sisältää ateriat, majoituksen ja muut kulut hoidon 
ajalta. Asiakasmaksu peritään myös tulo- ja lähtöpäivältä.  

Maksukaton ylittymisen jälkeen peritään   22,80 €/hoitopäivä.  

3.4.3 Lyhytaikainen laitoshoito alle 18-vuotiaat 

Maksuna peritään 49,60 €/hoitopäivä. Alle 18-vuotiaalta maksu peritään enintään 
seitsemältä (7) hoitopäivältä kalenterivuodessa.  

 

3.5 Tuetun asumisen maksut 

Tuetussa asumisessa asiakas asuu itsenäisesti tai tukiasunnossa, jossa hän saa 
tarvitsemansa tuen. Henkilökunnan asiakkaalle antama ohjaus ja tuki on maksutonta. 

Ateriat asiakas voi hankkia itse. Mikäli asiakas osallistuu yksikön järjestämään 
ruokailuun, peritään ateriamaksu toteutuman mukaan: 

• aamupala / välipala / iltapala 1,96 €  

• lounas   3,81 €  

• päivällinen  3,81 €  
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3.6 Asumisvalmennus ja asumisen harjoittelu 

Asumisvalmennuksesta ja asumisen harjoittelusta peritään 32,70 €/vrk 

Ympärivuorokautista asumista, joka sisältää ateriat, majoituksen ja muut 
ylläpitokustannukset. Asiakasmaksu peritään myös tulo- ja lähtöpäivältä.  

Asiakkaan omaan kotiin annettava asumisvalmennus on maksutonta. 

3.7 Kuntoutushoidon maksut Kerryttää maksukattoa 

Kuntoutushoidon maksut   17,10 €/vrk 

3.8 Leirimaksut 

Asiakas maksaa ateriat ja tilapäisen majoituksen kustannukset suoraan palvelun 
tuottajalle. 

3.9 Kuljetuspalvelun asiakasmaksut 

3.9.1 Asiointi- ja virkistysmatkat 

Asiakasmaksu on julkisen liikenteen kilometrien mukainen maksu, joka laskutetaan 
asiakkaalta jälkikäteen (omavastuu). 

3.9.2 Työ- ja opiskelumatkat 

Asiakasmaksuna asiakkaalta laskutetaan julkisen liikenteen matkakortin hinta. Mikäli 
asiakkaalla on kuukaudessa vähemmän matkoja, asiakasmaksu on julkisen liikenteen 
kilometrien mukainen maksu, joka laskutetaan asiakkaalta jälkikäteen (omavastuu). 

3.9.3 Vaikeavammaisten päivätoiminnan kuljetuspalvelu 

Asiakasmaksu on julkisen liikenteen kilometrien mukainen maksu, joka laskutetaan 
asiakkaalta jälkikäteen (omavastuu). 

3.9.4 Erityishuoltolain mukaiseen päiväaikaiseen toimintaan liittyvä kuljetukset ovat 
maksuttomia 

3.9.5 Kimppakyyti 

Kahden tai useamman VpL:n ja SHL: n kuljetuspalveluun oikeutetun henkilön 
matkustaessa yhdessä ei peritä omavastuuta. Jokaiselta kyydissä olevalta vähennetään 
yksi matka. 

3.9.6 Palvelulinjojen ja kutsutaksin käyttö 

VpL:n ja SHL:n mukaisen kuljetuspalvelupäätöksen saaneet henkilöt voivat käyttää 
Lappeenrannassa liikennöiviä palvelulinjoja ja muissa Eksoten kunnissa liikennöiviä 
kutsutakseja maksutta. Eksoten maksaa taksiyrittäjälle/liikennöitsijälle asiakkaan 
omavastuuosuuden. Palvelulinjan/kutsutaksin käyttö vähentää asiakkaan matkoja. 
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4. LAITOSHOIDON MAKSUT 

4.1 Lyhytaikainen laitoshoito (Asetus 12 §) Kerryttää maksukattoa 

Maksu hoidosta ja ylläpidosta hoitopäivältä  49,60 €/hoitopäivä 

Psykiatrian toimintayksikössä  22,80 €/hoitopäivä 

• veteraanitunnuksen omaaville maksuton 

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 12 § 1 mom.: 

”Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian 

toimintayksikössä enintään 22,80 € hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa 

enintään 49,60 € hoitopäivältä. Maksuja ei saa kuitenkaan periä terveyskeskuksessa taikka 

sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenteri-
vuodessa kertynyt yli seitsemän. Maksuja ei saa myöskään periä mielenterveyslain (1116/1990) 
9§:n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun 
perusteella määrätä mielenterveyslain 8 §:ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan 
hoitoon.” 

Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi 
toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy. Jos 
asiakas siirtyy Eksoten sisällä laitoshoidosta välittömästi asumis-palveluyksikköön, ei lähettävä 
yksikkö peri maksua lähtöpäivältä. 

 
Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisessa laitoshoidossa  
peritään (Asetus 26 a §)   22,80 €/hoitopäivä 

• veteraanitunnuksen omaaville maksuton 

4.2 Päivä- ja yöhoidon maksut (Asetus 13 §) Kerryttää maksukattoa 

Maksu päivä- tai yöhoidosta   22,80 €/vrk 

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 13 § 2 mom.: 

"Edellä olevaa maksua ei saa periä psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annetusta 
hoidosta, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) tarkoittamasta 
erityishuollosta, polikliinisesta päihdehuollosta eikä vammaisuuden perusteella järjestettävistä 
palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 §:n 2 momentissa tarkoitetusta suojatyöstä.  

Maksua ei saa periä myöskään alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen 
toiminta-yksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. 

Maksukaton ylittymisen jälkeen maksua ei peritä. 

• veteraanitunnuksen omaaville maksuton 

4.3 Heräämöstä kotiin HERKO Kerryttää maksukattoa 

Lyhytaikainen laitoshoitomaksu   49,60 €/hoitopäivä 
Yön yli on 2 kertaa laitoshoitomaksu 49,60   99,20 €  
Herko: Potilas tulee operaatioon, menee heräämöön, jossa viettää tarvittaessa yönsä ja 
kotiutuu seuraavana päivänä 

Maksukaton ylittymisen jälkeen hoitopäivänhinta on 22,80 €/hoitopäivä. 

• veteraanitunnuksen omaaville maksuton 

4.4 Kuntoutushoidon maksut (Asetus 14 §) Kerryttää maksukattoa  

Kuntoutushoidon maksut   17,10 €/hoitopäivä 

”Vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain (1326/2010) 29 §:n 1 momentin 7 kohdassa 
tarkoitettuna laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten 

erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 17,10 euroa 

hoitopäivältä. (19.11.2015/1350).” 
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Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen 

toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. 

Maksukaton täyttymisen jälkeen maksua ei peritä. 

• veteraanitunnuksen omaaville maksuton 
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4.5 Pitkäaikainen laitoshoito 

Palvelun pitkäaikaisuus 7 b §: 
Terveydenhuoltolain 67 §:n 1 momentissa laitoshoidon tai sosiaalihuoltolain 22 §:ssä 
tarkoitetun laitospalvelun toimintayksikössä annetusta ympärivuorokautisesta sosiaali- tai 
terveyspalvelusta, jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on 
tosiasiallisesti kestänyt vähintään 3 kuukautta. 

Kunta saa periä pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalta kuukausimaksun, joka on enintään 85 % 
nettotuloista ja henkilökohtaiseksi käyttövaraksi 15 % tai vähintään 112,00 €/kk. 

Jos asiakas on välittömästi ennen pitkäaikaista laitoshoitoa ollut yhteistaloudessa avio- tai 
avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison, maksu määritellään 
yhteenlaskettujen nettotulojen mukaan. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 % 
yhteenlasketuista tuloista. Jos molemmat ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa maksu määräytyy 
kummallekin omien nettotulojen mukaisesti.  

Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat nettotulot pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa, Laki 10 b § 

• eläkkeet, ilman rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää 

• eläkettä saavan hoitotuki, ilman veteraanilisää 

• palkkatulot ja muut verosta vapaat tulot tulonhankkimiskustannuksilla 
vähennettynä 

• 16 vuotta täyttäneen vammaistuki 

• alle 16-vuotiaan vammaistuki 

• lasten kotihoidon tuki 

• opintoraha ja aikuiskoulutustuki 

• opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset, siltä 
osin kun ne ovat veronalaista tuloa 

• pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko, osinko- ja vuokratulot 
(kulut vähennettyinä), mikäli nettotulo ylittää 10,00 € /kk. 

• laskennallinen metsätulo 

              Vähennyksinä nettotuloista huomioidaan (Laki 10 c ja d §): 

• henkilökohtainen käyttövara 15 % tai vähintään 112,00 €/kk  

• avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu 
hyvitys 

• Edunvalvojan palkkion perusmaksu ja edunvalvontavaltuutetun palkkio, 
enintään edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena 

• Entisen asunnon välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset (mm. vastike, 
vuokra, sähkö, lämmitys, vesi, kiinteistövero) vähennettynä asumistuella, 
omistusasunto 6 kk:n ajan, osaomistusasunto 3 kk:n ajan ja vuokra-asunto 
vuokralaisen irtisanomisajan loppuun 

Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat kuukausitulona otetaan huomioon 
viimeksi kuluneen 12 kuukauden keskimääräinen tulo. Kertaluonteisia myyntituloja ei 
huomioida (mm. metsän myynti) tulona eikä lainojen korkoja ja lyhennyksiä 
vähennyksenä. 

Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi, Laki 10 j § 

4.6 Sotainvalidit (Sotilasvammalaki 6, 6a ja 6b §) 

Vähintään 10 %:n sotainvalideilta (sotiemme 1939 – 1945 johdosta vammautuneet tai 
sairastuneet) ei peritä asiakasmaksua pitkäaikaishoidosta eikä kuntouttavasta 
lyhytaikaisesta laitoshoidosta. Lakimuutos ei koske muita sotilasvammalain piiriin 
kuuluvia henkilöitä, vaan asevelvollisena ja rauhanturvaajina ennen vuotta 1991 
vammautuneiden haitta-asteraja on 20 %. 
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5. MUUT MAKSUT 

5.1 Maksuttomat terveyspalvelut (Laki 5 §) 

5.1.1 Elinluovutukseen tähtäävä hoito  

Elinluovutukseen tähtäävä hoito on maksutonta seuraavissa tilanteissa: 

1. tehohoidon ainoa indikaatio on elinluovutus tai  
2. tehohoidon aikana hoidon tavoite muuttuu aktiivisesta paranemiseen tähtäävästä 
hoidosta hoidoksi mahdollisena elinluovuttajana 
 

5.2 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (Asetus 7 §) 

5.2.1 Avosairaanhoidon lääkäripalvelut. Kerryttävät maksukattoa. 

Avosairaanhoidon lääkäripalvelut  20,90 €/käynti 

Avosairaanhoidon lääkäripalvelut puhelimitse 20,90 €/puhelu 

Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä/puhelulta samassa 
terveyskeskuksessa (koko Eksoten alue) kalenterivuoden aikana.  
Peritään vain yhdeltä käynniltä tai puhelulta/päivä. 

Etäpalvelu (videovälitteisesti internetyhteyden kautta) on verrattavissa perinteiseen 
vastaanottokäyntiin. 

• veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton 

Honkaharjun terveysasema  

Viikonloppuvastaanotto   28,70 €/käynti 

Lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Avosairaanhoidon käyntimaksu  
(max. 3 käyntikertaa/puhelua) ei vaikuta tämän maksun perimiseen. 

• veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton 

5.2.1.1 Avosairaanhoidon hoitajapalvelut vastaanotolla  

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön vastaanotto         maksuton 

5.2.1.2 Muu avosairaanhoidon palvelu vastaanotolla Kerryttää maksukattoa 

Ravitsemusterapia   11,60 €/käynti 
Yksilöllinen sairauden hoitoon liittyvä ravitsemusterapia/hoito 

• veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton 

5.2.2 Hyvinvointivalmentajan tarjoama elintapaohjaus maksuton 

5.3 Terapiapalvelut alle 18-vuotiaille maksuton 

5.3.1 Fysio- ja toimintaterapia  

Yksilövastaanotto lähi- tai etäkontaktina Kerryttää maksukattoa, 11,60 €/vastaanotto 
Ryhmäterapia lähi- tai etäkontaktina Ei kerrytä maksukattoa 34,80 €/ Ryhmä-jakso 

  
5.3.2 Kotikuntoutus Kerryttää maksukattoa 

Kotikäynti     11,60 €/käynti 
Videovälitteinen etäkontakti    11,60 €/kontakti 
Kotikuntoutusjakso    22,80 €/viikko 
Kotikäyntejä ja/tai videovälitteisiä etäkontakteja enemmän kuin 1 viikossa.  
Kotikuntoutuksen asiantuntijan käynnit ovat maksuttomia säännöllisen kotihoidon 
asiakkaille sekä kotihoidon kuntouttavan arviointijakson (kts. 1.1.4.) asiakkaille.  
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5.3.3 Ravitsemusterapian ryhmäjaksot  

jakson hinta    maksuton 

5.3.4 Muistihoitajalla käynti Kerryttää maksukattoa   11,60 €/käynti 

5.3.5 Jalkahoitajalla käynti Kerryttää maksukattoa   11,60 €/käynti 

 

5.4 Sairaalan poliklinikkamaksu (Asetus 8 §) Kerryttää maksukattoa 

Keskussairaalan poliklinikkamaksu 

Kaikkien ammattiryhmien erikoissairaanhoidon 41,80 €/käynti 
vastaanotot ja tutkimuskäynnit ovat maksullisia, 
ellei asiakasmaksulaki tai -asetus toisin määrää. 

• veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton 

Erikoissairaanhoidon lääkäripalvelut puhelimitse 20,90 €/puhelu 

• veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18 vuotiaille maksuton 

Muu erikoissairaanhoidon palvelu Kerryttää maksukattoa 

Ravitsemusterapia   11,60 €/käynti 
Yksilöllinen sairauden hoitoon liittyvä ravitsemusterapia/hoito 

• veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton 

5.4.1 Päivystys Kerryttää maksukattoa  

Terveyskeskuspäivystys sairaalassa (EKKS) 

Arkisin ma – pe klo 18:00 ilmoittautuneet  20,90 €/käynti 

Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa 
(koko Eksoten alue) kalenterivuoden aikana. Peritään vain yhdeltä käynniltä/päivä. 

• veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton 

Erikoissairaanhoidon päivystys (EKKS) 

Arkisin ma- pe klo 18 asti  

Kaikkien ammattiryhmien erikoissairaanhoidon 41,80 €/käynti 
vastaanotot ja tutkimuskäynnit ovat maksullisia, 
ellei asiakasmaksulaki tai -asetus toisin määrää. 

• veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton 

Arkisin klo 18– 08, la ja su sekä pyhinä 

Kaikkien ammattiryhmien erikoissairaanhoidon 41,80 €/käynti 
vastaanotot ja tutkimuskäynnit ovat maksullisia, 
ellei asiakasmaksulaki tai -asetus toisin määrää. 

• veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton 
 

5.5 Päiväkirurgia (Asetus 8a §) Kerryttävät maksukattoa 

Polikliininen päiväkirurgia   136,90 €  

Päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää 
yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä, voidaan periä 8 

§:ssä säädetyn maksun sijasta enintään 136,90 €. 

Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut henkilö komplikaation tai muun vastaavan syyn takia 
jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, voidaan häneltä periä 1 
momentissa säädetyn maksun lisäksi 12 §:ssä säädetty hoitopäivämaksu. 
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5.6 Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset (Asetus 8 b §)   Ei maksua 

Yksityislääkärin tai yksityisen terveydenhuoltoyksikön lähetteellä tehtävistä 
laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista, jotka eivät ole osa muuta laskutettavaa 
hoitokäyntiä, peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia 
vastaava maksu erillisen hinnaston mukaan.   

5.7 Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (Asetus 9 § ja 9 a §)  

5.7.1 Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (Asetus 9 §) Kerryttää maksukattoa hammasteknisiä 
kuluja lukuun ottamatta. 

5.7.2  

Asetuksen mukaiset maksut avosairaanhoidossa: 

• perusmaksu/suuhygienisti  10,30 €/käynti 

• perusmaksu/hammaslääkäri  13,30 €/käynti 

• perusmaksu/erikoishammaslääkäri  19,50 €/käynti 
 

• alle 18-vuotiaille suun terveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia 

• rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai veteraanitunnuksen ja 
todistuksen miinanraivaustehtäviin osallistumisesta omaavilta ei peritä 
maksua hampaiden tarkistuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan 
liittyvästä kliinisestä työstä 

Perusmaksun lisäksi voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen 
tutkimus- ja hoitomaksut vaativuuden mukaan  8,50-225,70 € 
 
Terveydenhuoltolain 16 §:n mukainen palvelu on yli 18-vuotiaille maksuton 
 
Suun terveydenhuollossa perittävät maksut tutkimuksesta ja hoidosta (Asetus 9 §) 
hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta kerryttävät maksukattoa. Esimerkiksi 
hammasproteettisen hoidon kliinisen työn osuudesta perittävät maksut kerryttävät 
maksukattoa, mutta varsinaiset hammastekniset kulut (hammasteknisen laboratorion 
kulut) eivät kerrytä maksukattoa. 
 
Asiakkaat eivät 1.1.2022 lähtien maksaa yksityisten hammaslaboratorioiden laskuja 
hammasteknisistä töistä, vaan nämä kustannukset hammaslaboratoriolle maksaa 
Eksote, joka perii 18 vuotta täyttäneiden asiakkaiden hammasteknisten töiden 
kustannukset asiakkailta.  
 

5.7.3 Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimus ja hoito (Asetus 9 a §) Kerryttää 
maksukattoa 

Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimus ja hoito 41,80 €/käynti 

• alle 18-vuotiaille suun terveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia 

• Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä perittävät maksut 
kerryttävät maksukattoa 
 

5.8 Sairaankuljetus (Asetus 10 §) (Ensihoito) 

Sairaankuljetusajoneuvolla suoritetusta sairaankuljetuksesta voidaan periä enintään 
valtioneuvoston asetuksella vahvistetun taksan mukainen maksu. Tämä maksu 
voidaan periä myös silloin, kun annetun ensihoidon ansiosta potilaan tila on 
korjaantunut siinä määrin, että kuljetusta hoitopaikkaan ei ole tarvinnut suorittaa. 
Sovelletaan myös yhden hengen liikkuvan yksikön suorittamissa X-8 tehtävissä, silloin 
kun tehtävä täyttää Kelan edellyttämät kriteerit. 
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Maksua ei saa periä lääkärin määräämästä sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuvasta 
kuljetuksesta terveyskeskuksen tai sairaalan sairaansijalta toiseen hoitolaitokseen tai 
kotihoitoon.  

Sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaan vakuutetulla on oikeus saada 
sairaankuljetuksesta aiheutuneista kustannuksista korvausta siten kuin mainitussa 
laissa säädetään. 

5.9 Tehostettu kotisairaanhoito Kerryttää maksukattoa. 

Tehostetun kotisairaanhoidon palvelu, kotikäynteinä, 
2 viikon ajan (14 vrk)   22,80 €/vrk 

• jos hoito jatkuu yli 2 viikkoa (14 vrk) muuttuu viikkolaskutukseksi  

• 22,80 €/viikko. Maksu on sama vaikka 14 vrk:n ylitys olisi yhden päivän tai 
kokonaisen viikon. Jos asiakas on välillä sairaalassa ja TeHoSan hoito 
keskeytyy, mutta asiakas palaa samalla hoitosyyllä TeHoSan hoitoon on maksu 
edelleen 22,80 €/viikko Jos asiakkaan aiempi hoitosuhde TeHoSaan on jo 
päättynyt ja asiakas tulee uudelleen TeHoSan asiakkaaksi, peritään häneltä 
22,80 € /vrk 

• TeHoSan ensimmäinen arviokäynti asiakkaan luona on maksuton. 

• Tilapäisen kotipalvelun ja TeHoSan maksut eivät ole toisiaan poissulkevia, 
asiakasta laskutetaan molemmista. 

• veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton 
 

5.10 Yhden hengen liikkuva päivystysyksikkö Kerryttää maksukattoa. 

Yhden hengen päivystysyksikön palvelu, kotikäynteinä, 
2 viikon ajan (14 vrk)    22,80 €/vrk 

Tilapäisen kotipalvelun ja yhden hengen päivystysyksikön maksut eivät ole toisiaan 
poissulkevia, asiakasta laskutetaan molemmista.  

• Jos asiakas on TeHosan asiakas ja käynnin suorittaa yhden hengen yksikkö 
esimerkiksi yöaikaan, maksua ei peritä 

• Veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton 

• Yhden hengen päivystysyksikön X-8 tehtäviin sovelletaan kohtaa 5.7 

5.11 Sarjassa annettava hoito (Asetus 11 §) Kerryttää maksukattoa 

Sarjahoito erikoissairaanhoidossa  11,60 €/hoitokerta 

Erikoissairaanhoidossa sarjahoitomaksun voi asiakasmaksuasetuksen 11 §:n 1 
momentin mukaan periä: 

• jatkuvasta dialyysihoidosta 

• lääkinnällisestä kuntoutuksesta 

• hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta ja 

• muusta vastaavasta hoidosta esim. kipupoliklinikan sarjahoito 

• Hoito toteutetaan samankaltaisena tai lähes samankaltaisena vähintään 3 
kertaa, joka muodostaa sarjan ja hoitojen väliin jäävä aika ei ylitä kahta viikkoa 
tai jos hoidollisista syistä hoito toistetaan harvemmin kuin kerran kahdessa 
viikossa. 

• alle 18-vuotiaille maksuton 

• maksu enintään 45 hoitokerralta/vuosi 

• Mindfullness-kurssi (ei kerrytä maksukattoa) 34,20 €/ 8 kertaa 

Sarjahoito terveyskeskuksessa  11,60 €/hoitokerta 

Terveyskeskuksessa sarjahoitomaksun voi asiakasmaksuasetuksen 11 §:n 2 
momentin mukaan periä: 
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• jatkuvasta dialyysihoidosta 

• lääkinnällisestä kuntoutuksesta 

• muusta vastaavasta hoidosta  
Muu vastaava hoito arvioidaan yksinomaan sen perusteella onko annettava hoito 
toistuvaa ja säännöllistä. Se voidaan määrätä täten myös esim. haavanhoidosta tai 
antibioottihoidosta sekä suonen ja nivelen sisäisestä lääkehoidosta.  

• alle 18-vuotiaille maksuton 

• maksu enintään 45 hoitokerralta/vuosi 

• hoitajavastaanotot ovat maksuttomia 
 

5.12 Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä hoito (Asetus 22 §) 

Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä kunnallinen hoito ja hoitoon liittyvät 
kuljetukset ovat maksuttomia 

5.13 Maksu lääkärintodistuksesta (Asetus 23 §) 

Lääkärin ja hammaslääkärin todistus ja lausunto 51,50 € 

Ajokorttilaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava 
lääkärintodistus (ajokorttitodistus)  61,80 €  
Todistusmaksun lisäksi peritään käynnistä käyntimaksu. 

5.13.1 Eksoten alueella seuraavat hoitoon liittyvät todistukset ovat maksuttomia: 

• todistus työnantajalta haettavaa sairauslomaa varten 

• todistus toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten 

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

• A-todistus 

• B-todistus erityiskorvattaviin lääkkeisiin 

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

• Nuorison terveystodistus 

• Todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten 

• Lähete sairaalaan 

• Joukkorokotustodistus 

• Todistus lapsen sairaudesta 

• Neuvola- ja kouluterveydenhuollon todistukset (esim. jälkitarkastustodistus 
äitiyspäivärahaa varten) 

• 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 invalidipysäköintitunnusta varten 

• Todistus vanhainkotipaikka-anomusta varten 
 

5.12.1.1 Eksoten alueella seuraavista hoitoon liittymättömistä lääkärintodistuksista peritään 

Hoitoon liittymättömät lääkärintodistukset  51,50 € 

• Todistus muuhun kuin lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä 
varten 

• Todistus asunnonhakua varten 
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• Todistus vapaaehtoista asevelvollisuutta varten 

• Todistus turvapuhelinanomusta varten 

• Lausunto työvoimatoimistoa varten 

• Muut lausunnot etuuden hakemista varten 

• C-todistus hoitotuen/vammaistuen hakemista varten 

• T-todistus (todistus terveydentilasta) 

• B-todistus (eläkkeet, jne.) 

• Todistus terveydentilasta ulkomaille lähtöä varten 

• Todistus verotusta varten 

• E-lausunto 

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

• Todistus veripalvelua varten 

• Todistus kertausharjoituksesta vapauttamiseksi 

• Todistus autoveron alennusta varten 

• Muut terveystarkastustodistukset 

• HIV-todistus 

• Keltakuume- ja muu rokotustodistus 

• Muut lausunnot terveydentilasta 

• Asiakkaan itsensä pyytämät muut lausunnot, jotka eivät liity hoitoon 

5.13.2 Valmiiksi laaditut todistukset 

Valmiiksi laadituista todistuksista peritään maksu asiakkaalta vaikka hän sen 
myöhemmin peruisi. 

5.14 Muualta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu (Asetus 24 §) 

Enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei 
Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu. 

5.15 Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu, Laki 3 § 

18- vuotta täyttäneiltä   51,50 €  

• terveydenhuollon palvelut 

• sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikainen hoito- tai asumispalvelupaikka 

• veteraanitunnuksen omaaville maksuton  

5.16 Maksukatto ja maksujen seuranta (Laki 6a § ja asetus 26 a-b §) 

• Maksukatto on 692,00 €/vuosi 

• Lyhytaikaisesta laitoshoidosta ja asumispalvelusta peritään maksukaton 
täyttymisen jälkeen ylläpidosta 22,80 € / hoitopäivä yli 18-vuotiailta. 

• Muut maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksukaton ylittymisen jälkeen 
maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun.  

5.17 Lastensuojelun maksut (Asetus 20 §) 

”Asiakasmaksulain 7 §:n 1 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena 
sijaishuoltona, avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta tai 
laitoshuollosta taikka asumispalveluista lapsen vanhemmilta 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 peritään enintään 
1.860,20 €/kk.” 

5.17.1 Tapaamispaikkatoiminta 

                         Arkipäivä        Lauantaina      Sunnuntaina 

Tuettu tapaaminen 40,00 € /h 50,00 €/h 60,00 € /h 
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Valvottu tapaaminen 60,00 €/h 70,00 €/h 80,00 € /h 

Valvottu vaihto tuonti TAI haku 40,00 €/h tuonti ja haku 60,00 € /h 

Peruutus on maksuton 7 vrk ennen varattua aikaa, sen jälkeen 15,00 €. Palvelu on 
maksutonta mikäli lapsi /lapset asuvat Eksoten alueella ja asiasta on tehty 
viranomaisen vahvistama sopimus. 

  



SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.6.2022 ALKAEN 37 (37) 

 

 

6. ASIAKASMAKSUJEN ALENTAMISPERUSTEET 

Perustuvat asiakasmaksulain 11 §:än Maksun alentamista haettaessa edellytetään, että asiakkaalle 
kuuluvat, asiakasmaksun alentamiseen nähden ensisijaiset Kelan etuudet (kuten takuueläke, 
hoitotuki ja asumistuki) on haettu. 
 
Asiakasmaksun alentamista koskevassa toimeentulon vaarantumista arvioivassa laskelmassa voidaan 
huomioida seuraavia harkinnanvaraisia kustannuksia, mikäli asiakkaan ja häneen nähden 
elatusvelvollisen tulot ja varallisuus eivät riitä niitä kattamaan: 

 
1. ulosottoviranomaisen maksusuunnitelman tai velkajärjestelyn mukainen 
kuukausierä huomioidaan vähennyksenä 

2. kotiin jäävän pienempituloisen puolison menoja voidaan ottaa 
harkinnanvaraisenavähennyksenä huomioon siten, että hänen asumisensa pystytään 
turvaamaan hänen muuta toimeentuloaan vaarantamatta 

3. pitkäaikaisessa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa tuetussa asumisessa ja 
säännöllisen ja jatkuvan kotiin annettavan palvelun asiakkaalle taloudellinen tilanne ja 
varallisuus huomioon ottaen tavanomaista suuremmat lääkemenot voidaan ottaa 
harkinnanvaraisena vähennyksenä huomioon kuitenkin enintään sairausvakuutuslain 5 
luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun suuruisena 

4. ei-kelakorvattavat maksukattoon sisältymättömät lääkemenot, kliiniset 
ravintovalmisteet ja perusvoiteiden kustannukset voidaan ottaa harkinnanvaraisena 
vähennyksenä huomioon siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon 
ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaalle tarpeelliseksi 

5. muut henkilökohtaisista tarpeista johtuvat tavanomaista suuremmat kustannukset 
voidaan ottaa harkinnanvaraisena vähennyksenä huomioon (esim. enintään 70 €/kk 
kuntouttavan toiminnan tukemiseen kuten osallistumismaksuihin, sosiaaliseen 
toimintaan ja virkistykseen) 

6. vain terveydenhuollon ammattilaisen määräämä jalkahoito/fysioterapia voidaan 
ottaa harkinnanvaraisena vähennyksenä huomioon 

7. pääsääntöisesti hammasproteesit ja silmälasit asiakas maksaa käyttövaroistaan ja 
vain harkinnanvaraisesti ne voidaan ottaa vähennyksenä huomioon 

8. tavanomaiset hygieniatuotteet (shampoo, saippua, pesulaput, hammasharja ja 
tahna, proteesien kiinnitysaine, alapesuvoiteet) tarjoaa palveluntuottaja ja 
erityisemmät tuotteet asiakas hankkii käyttövaroillaan 

 
Viimeisin vahvistettu verotustodistus, tulotiedot, kuitit, tositteet ja pankin tiliotteet kaikista tileistä 
sekä mahdollinen Kelan toimeentulotukipäätös tulee esittää maksualennusta haettaessa. 

Tarvittaessa maksualennushakemuksen käsittelemiseksi pyydetään sosiaaliohjaajan tai 
sosiaalityöntekijän lausunto. 

Tarvittaessa asiakkaalle tehdään 0-päätös ja hän saa palvelun maksutta. 

Tarvittaessa asiakkaalla on oikeus saada asiakasvastaavan tai sosiaaliohjaajan palvelua 
alentamishakemuksen tekemiseen. Asiakas voi olla yhteydessä aikuissosiaalityön 
neuvontapuhelimeen puh. 05 352 5926. 

 


