Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on
Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien sekä
Kärsämäen ja Reisjärven kuntien perustama
kuntayhtymä, joka on aloittanut toimintansa
vuoden 2010 alusta. Kärsämäki on osajäsen
kuntayhtymässä. Kuntayhtymä tuottaa
ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelut
Kärsämäelle
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TERVEYS-JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT JA KOTIIN ANNETTAVIEN
PALVELUIDEN TULORAJAT
Terveydenhuollon avohoitomaksut määräytyvät kulloinkin voimassa olevan asetuksen mukaisesti.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734

Terveyskeskuksen avohoidonmaksut
Käyntimaksut lääkärin vastaanotolla

Vuosimaksu 41,20€
Käyntimaksu käynniltä 20,60€

Peritään enintään 41,20 euron vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden siinä
terveyskeskuksessa, johon maksu on suoritettu; jos palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua,
peritään häneltä 20,60 euron käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta.
Hoitajan vastaanottomaksu
11,50€/3 ensimmäiseltä käynniltä/v
sairaanhoidollinen käynti hoitajanvastaanotolla, peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä
kalenterivuoden aikana (yli 18-vuotiaat)
Maksu perittään:
- pitkäaikaissairaiden kiireetön vastaanotto (hoitosuunnitelma /asiakkaan seurantakäynti)
-

toimenpidevastaanotto, kuten haavanhoito, korvahuuhtelu, injektiot

-

tulehduspotilaiden kiireellinen/puolikiireellinen vastaanotto

-

seniorineuvolassa tapahtuva säännöllinen kotihoidon kotikäyntiin verrattava
sairaanhoidollinen käynti
Maksua ei peritä:
- alle 18v eikä Selänteen alueella asuvilta rintamatunnuksen omaavilta, veteraaneilta eikä
Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleilta
- terveysneuvonta ja ohjaus käynneistä (elämäntapaohjaus, painonhallinta, tupakasta
vieroitus, lääkehoidon ohjaus)
- rokotuksista
- tartuntatautilain mukaisesta hoidosta
- työttömien terveystarkastuksista
- raskauden ehkäisyyn liittyvistä käynneistä
- päihdehoitajan vastaanottokäynneistä, päihteiden korvaushoidosta
- psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annetusta hoidosta ja siihen liittyvistä
lääkeinjektioista
- seniorineuvolan avovastaanoton ennaltaehkäisevästä työstä
Päivystysmaksu
Käynti 28,30€
Päivystysmaksu peritään terveyskeskuksen pkl:lla tapahtuneista päivystyskäynneistä lauantaisin,
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä
Sairaalan poliklinikkamaksu
Käynti 41,20€
peritään terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti sairaalassa (OAS, KPKS, PPSHP, Iisalmen
sairaala) järjestämän päivystyksen yhteydessä arkisin kello 20.00–8.00 sekä lauantaisin,
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä yli 18-vuotiailta.
- ei peritä alle 18-vuotiaalta
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-

ei peritä Selänteen alueella asuvilta rintamatunnuksen omaavilta, veteraaneilta eikä Suomen
sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleilta

Lyhytaikainen laitoshoito
- lyhytaikaisessa laitoshoidossa ennen maksukaton täyttymistä
48,90€/vrk
- lyhytaikainen laitoshoito maksukaton (683€/kalenterivuosi) ylittymisen jälkeen
(26a§)
22,50€/vrk
- lisäksi lyhytaikainen hoito psykiatrian toimintayksikössä
22,50€/vrk
Päivä- ja yöhoidon maksu

22,50€

Kuntoutushoidon maksut
 laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta
kuntoutushoidosta
16,90€/vrk
 yksilökohtainen fysioterapia (7§)
11,40€/käynti
 ryhmäohjaus
3€/ryhmäohjaus kerta
(liikunta, elämäntapa, kuntosali)
Pitkäaikainen laitoshoito käyttövara (7c§)

108€

Sairaalan poliklinikkamaksu
41,20€/käynti
Terveyskeskuksen järjestämistä erikoissairaanhoitopalveluista peritään poliklinikkamaksu
(erikoislääkärit, etävastaanotto, maksusitoumukset/yksityiset palveluntuottaja)
 maksun perimiselle ei ole ikärajaa.
 ei peritä Selänteen alueella asuvilta rintamatunnuksen omaavilta, veteraaneilta eikä Suomen
sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleilta
Päiväkirurgia
135,10€/toimenpide
Päiväkirurgisesta toimenpiteestä peritään
 maksusitoumukset/yksityiset palveluntuottajat
 maksun perimiselle ei ole ikärajaa
 jos asiakas jää osastolle/tulee osastolle edellisenä päivänä, peritään häneltä lisäksi
lyhytaikaisen laitoshoidon maksu
Sarjassa annettava hoito
11,40€/hoitokerta
 sarjassa annettava hoito, myös kotisairaala käynti mikäli asiakas ei ole säännöllisen
kuukausimaksun piirissä
 maksullisten kertojen enimmäismäärä 45 x/kalenterivuosi
 dialyysihoito, sytostaatti- tai muu vastaava sarjassa annettava hoito
 ei peritä alle 18 v
mikäli sarjahoito vaatii useamman käyntikerran päivässä, peritään päivä/yöhoidon maksu
Suun- ja hampaiden tutkimus –ja hoito
 perusmaksu hammaslääkärin käynniltä
13,10€/käynti
 perusmaksu erikoishammaslääkärin käynniltä 19,20€/käynti
 perusmaksu suuhygienistin käynniltä
10,20€/käynti
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 hammaskuva
8,40€/kuva
 panoraamaröntgen
18,90€/kuva
 ehkäisevä hoito/suunterveydenedistämisen tmp 8,40€/käynti
Lisäksi peritään toimenpidemaksut 18 v täyttäneiltä kulloinkin
voimassa olevan enimmäistaksan mukaisesti.
 Röntgen kuvien poltto CD:lle
10€
tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpideluokituksen vaativuusluokan
mukaan
a) 8,40 € vaativuusluokkaan 0-2 kuuluvasta toimenpiteestä
b) 18,90 € vaativuusluokkaan 3-4 kuuluvasta toimenpiteestä
c) 37,50 € vaativuusluokkaan 5-7 kuuluvasta toimenpiteestä
d) 54,90 € vaativuusluokkaan 8–10 kuuluvasta toimenpiteestä
e) 77,00€ vaativuusluokkaan 11 tai sitä suurempaan vaativuusluokkaan kuuluvasta
toimenpiteestä.
Käyttämättä jäänyt tai peruuttamaton palvelu 50,80€
 peritään terveyskeskuslääkärin, suun- ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon,
erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen peruuttamatta jättämisestä
(peritään 15 v- täyttäneiltä) mikäli peruuttamatta jättämiseen ei ole hyväksyttävää syytä
Maksu lääkärintodistuksesta
 ajokorttitodistus ajo-oikeutta varten
61,00€/todistus
 C- todistus lapsen/eläkkeensaajan hoitotuen/vammaistuen hakemista varten
50,80€/todistus
C- todistuksesta ei peritä Selänteen alueella asuvilta rintamatunnuksen omaavilta,
veteraaneilta eikä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleilta
 E- todistus työtapaturmasta, ammattitaudista, yksityistapaturmasta, liikenne-vahingosta ja
sotilas-vammasta/sairaudesta
50,80€/todistus
 Lääkärintodistus/lausunto viranomaisille
50,80€/todistus
(esim. autoveronpalautusta, oikeudenkäyntiä, verotusta, aseenkatolupaa tms. varten sekä
lausunnot terveydentilasta työvoimatoimistolle, maistraatille, puolustusvoimille,
vakuutusyhtiölle tms.)
 T-todistus
50,50€/todistus
toimintakyvystä työpaikan hakua tai oppilaitokseen pyrkimistä varten
 kuljetuspalvelua hakemista varten
18€/todistus
 Elintarviketodistus/Salmonellatodistus
18€/todistus
 Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta,
eikä nuorison terveystodistuksesta
683 €

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

Seniorineuvola
Seniorineuvolapalvelut ovat osa yli 65-vuotiaille tarkoitettuja ennaltaehkäiseviä
avopalveluita. Toiminnan lähtökohtana on auttaa seniori-ikäistä edistämään omaa
hyvinvointiaan ja terveyttään. Seniorineuvolat toimivat joka paikkakunnalla matalan
kynnyksen palveluna.
 seniorineuvolassa tapahtuva säännöllinen kotihoidon kotikäyntiin verrattava
sairaanhoidollinen käynti
11,50 €/kerta, peritään kuten hoitajan muut
vastaanottokäynnit. Maksua ei peritä seniorineuvolan ennaltaehkäisevästä työstä.
 muistiasiakkaille toimii kotihoidon tilojen yhteydessä muistihoitajan vastaanotto.
käyntimaksu
11,50 €/kerta, peritään kuten hoitajan muut
vastaanottokäynnit.
Muut tukipalvelut
- ateria: lounas kuljetetaan arkipäivisin. Aterian hinta on kuntakohtainen ja kunnan
määrittämä.
 aterian kuljetusmaksu
2,50€/kerta
 kauppakassi-palvelu Selänteen välittämä
7,00 €/asiointikerta
 kauppakassi-palvelu (ulkoistettu palvelu) Yrittäjä toimittaa asiakkaiden kauppa-asiat kotiin.
Asiakas voi ostaa kauppakassi-palvelun suoraan yrittäjältä jolloin yrittäjä määrittelee hinnan.
 saunapalvelumaksu, mikäli asiakkaalle ei ole kotona peseytymismahdollisuuksia.
15€/ kerta (sisältää kuljetuksen)
 sotainvalidin ateria
10 €
 turvapuhelinpalvelun palvelutuottaja laskuttaa suoraan asiakkaalta (vastaanotto, asennus,
huolto)
 paikantava GPS-ranneke
30€/kk
 virtuaalikotikäynti/päätelaitteen vuokra
10€/kk
 lääkeannosteluautomaatin vuokra
20€/kk
 turvapuhelimen hälytyskäynninmaksu, säännöllisiltä kotihoidon asiakkailta peritään
yöaikaisista (klo 22-7) hälytyskäynneistä
12,00€/käynti
Muilta turvapuhelinasiakkailta, peritään kaikista hälytyskäynneistä maksu
12,00€/kerta
Päivätoiminta
 päivätoiminta on kotona asuvien ikäihmisten tavoitteellista ja toimintakykyä laaja-alaisesti
tukevaa ryhmätoimintaa, jota järjestetään päivätoiminnan tiloissa jokaisessa
kuntakeskuksessa. Maksu sisältää lounaan ja päiväkahvin.
15€/toimintapäivä
 osapäivätoimintamaksu, sisältää, kuntouttavan toiminnan ja päiväkahvin
7,50€/osatoimintapäivä
 päiväkeskuskuljetus (meno/paluu)
5€
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Vuorohoito
34€/vrk

hoitopäivämaksu

Sisältää suunnitellun lyhytaikaisen arviointi/kuntoutusjakson, joka tukee asukkaan selviytymistä
itsenäisesti kotona tai omaishoitajan kotona jaksamista. Asiakkaalla tulee olla mukana omat
lääkkeet, vaatteet, vaipat, hammasharjat ym.
Omaishoitajan vapaan(3vrk/kk) aikainen hoito/vrk

11,40€/vrk

Kotihoidon palvelut
Kotihoidon palvelut sisältävät kotona annettavan kotisairaanhoidon sekä kotona asumista ja
toimintakykyä ylläpitävät kotona annettavat hoivapalvelut.
Kotihoidon palveluihin hakeudutaan kotikuntoutustiimin palveluohjaajan kautta. Kotihoito tukee ja
auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin
selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten hygienian
hoitamisesta. Kotihoidon työntekijät ovat pääasiassa lähihoitajia ja sairaanhoitajia.
Kotihoidon työntekijät seuraavat asiakkaan vointia ja neuvovat palveluihin liittyvissä asioissa
asiakkaita ja omaisia. Kotiin annettavia palveluita on mahdollista saada myös iltaisin ja
viikonloppuisin sekä yöaikaan.
Kotihoidon maksu määräytyy sen mukaan, onko kyse tilapäisestä vai jatkuvasta, säännöllisestä
avuntarpeesta
Kotihoidon tilapäinen kotikäynti (ei säännöllinen kotihoidon asiakas)
 kotihoidon hoitajan (lähihoitaja, kodinhoitaja, sairaanhoitajan, fysioterapeutin)
kotikäynti
12,00€
 lääkärin/hammaslääkärin kotikäynti
18,90€
Jos kotihoito käy harvemmin kuin kerran viikossa, käynti laskutetaan tilapäisenä kotikäyntinä Esim.
INR, annosjakelu jne. Määräaikainen ja rajattu hoitojakso korkeintaan 2vk kestävä eikä hoito-ja
palvelusuunnitelmaa tehdä, laskutetaan tilapäisenä hoitajan kotikäyntinä. Esim. silmätippojen laitto
leikkauksen jälkeen, Klexanen pistäminen jne.
Maksutonta kotikuntoutusta asiakas saa korkeintaan viiden kerran jakson kerran vuodessa.
Tehostettu kuntoutus/arviointijakso kotona: asiakkaan luona tapahtuvaa kotikuntoutustiimin ja
kotihoidon yhdessä toteutettavaa kuntoutusta ja arviointia (kesto 4- 6 viikkoa) toteutetaan aina
ennen säännöllisen kotihoidon asiakkuuden alkamista (maksu arvion mukaan joko tilapäisen
kotihoidon maksu 12,00 €/kerta tai säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu).
Kotihoidon kuukausimaksu
Kuukausimaksu on maksuprosentin osoittama euromäärä tulorajanylittävästä maksuasetuksen
mukaisesta Bruttokuukausitulosta. Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan
350 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 %- yksikköä kustakin seuraavasta henkilöstä. Alle 2 €
kuukausimaksua ei laskuteta. Kuukausimaksu sisältää hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitut asiat.
Kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia
kustannuksia.
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Kotihoidon kuukausimaksu
Käyntien
tuntimäärä/kk

1-5

6 - 11

12 - 20

21 - 29

yli 30

Tuloraja
€/kk

Henkilöm.
perheessä
1

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

576

2

12 %

14 %

16 %

18 %

22 %

1063

3

9%

12 %

14 %

16 %

18 %

1667

4

8%

9%

11 %

13 %

15 %

2062

5

7%

8%

9%

11 %

13 %

2496

6

6%

7%

8%

9%

11 %

2866

Kotihoidon maksu keskeytyy samana päivänä mikäli asiakas joutuu sairaalaan asiakkaan
terveydentilasta johtuvasta syystä. Mikäli kotihoito keskeytyy muista syistä esim. omaisten
hoitaessa, kotihoito keskeytyy 5 pv ylimenevältä keskeytyksen ajalta.

Perhehoidon asiakasmaksut
Perhehoito sopii ikääntyneille ja vammaispalveluiden asiakkaille, jotka tarvitsevat
ympärivuorokautista hoitoa säännöllisesti. Perhehoitoon tulevan ikääntyneen tai
vammaispalveluiden asiakkaan tulisi kuitenkin selvitä yöt ilman säännöllistä avuntarvetta.
Perhehoito soveltuu erityisesti niille ikääntyneille joilla omasta asunnosta muuton syynä ovat
turvattomuus alentunut toimintakyky alkava/keskivaikea muistisairaus. Kehitysvammaisten
erityishuollossa perittävät perhehoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 4§:n 2 mom. mukaan. Näiden osalta maksut löytyvät
tämän hinnaston kehitysvammapalvelut osiosta (sivu 11). Lastensuojelulain nojalla järjestetyn
perhehoidon asiakasmaksuja koskevat erilliset säädökset.
Perhehoitajan kotona tapahtuva perhehoito
 pitkäaikainen perhehoidon asiakasmaksu: maksu peritään mukaillen tehostetun
palveluasumisen asiakasmaksua.
(Tuloina huomioidaan eläketulot, ansiotulot, hoitotuki, korkotulot, metsäntuotot,
vuokratuotot, osingot. Vähennyksinä huomioidaan; perusmaksu, vuokra jossa huomioitu
asumistuki, ateriamaksu ja vähimmäiskäyttöraha 108€.)
Hoivamaksu 65% nettokuukausituloista joista on vähennetty käyttövara 108€.
 lyhytaikaisesta (yli 10t ja enintään 14 vrk (jos jatkuu odottamattomasti korkeintaan 21 vrk
kuukaudessa) perhehoidosta peritään 34€/vrk
 osapäiväsen perhehoidonmaksu 18,00€/vrk
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(alle 10t/pv tai alle12t/yö)
Mikäli lyhytaikaista perhehoitoa järjestetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi,
peritään omaishoitajan vapaan ajalta lakisääteinen maksu 11,40€/vrk
Hoidettavan kotona tapahtuva perhehoito
 lyhytaikaisesta (yli 10t ja enintään 14 vrk (jos jatkuu odottamattomasti korkeintaan 21 vrk
kuukaudessa) perhehoidosta peritään 34€/vrk
 osapäiväsen perhehoidonmaksu 18,00€/vrk
(alle 10t/pv tai alle12t/yö)
Kun perhehoito tapahtuu asiakkaan kotona, perhehoidon maksu sisältää hoidon ja hoivan.
Asiakas itse järjestää lisäksi ruokahuollon, siivouksen ja muut kodin asiat.
- Mikäli lyhytaikaista perhehoitoa järjestetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi,
peritään omaishoitajan vapaan ajalta lakisääteinen maksu 11,40€/vrk
Perhehoidon asiakasmaksu keskeytyy samana päivänä mikäli asiakas joutuu sairaalaan asiakkaan
terveydentilasta johtuvasta syystä. Mikäli perhehoito keskeytyy muista syistä esim. omaisten
hoitaessa, perhehoito keskeytyy 5 pv ylimenevältä keskeytyksen ajalta.

Palveluasumisen maksut
Ikääntyneiden palveluasuminen
Palveluasuminen ei sisällä yövalvontaa ja palveluasumisen maksut määräytyvät samalla tavoin kuin
säännöllisen kotihoidon kuukausimaksut.
Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen
Tehostettua palveluasumista järjestetään ihmisille, joilla on ympärivuorokautisen hoivan ja
huolenpidon tarve. Tehostettua palveluasumista järjestetään kuntayhtymän omana palveluna tai
palvelusetelillä yksityisiltä palveluntuottajilta. Maksu määräytyy seuraavasti:
 hoivamaksu 65% nettokuukausituloista joista on vähennetty vuokra (asumistuki vähennetty),
ateriamaksu, perusmaksu ja vähimmäiskäyttöraha 108€
(Tuloina huomioidaan: eläkkeet, ansiotulot, hoitotuki, vuokratuotot, osingot, metsäntuotto)
 perusmaksu sisältää turvapalvelun ja lääkejakelun, käsi- ja wc-paperit, roskapussit ja
asuinhuoneen siivoukseen käytettävät aineet ja tarvikkeet sekä pyykinpesun. 100€
 ateriamaksu todellisten kulujen mukaan, kunnan määrittämä hinta
 vuokrat 1.1.2018 tason mukaisesti

Tehostetussa palveluasumisessa asuvien osalta lääkärin kotikäyntiä ei laskuteta.
Erikoislääkärin käynnit laskutetaan asiakasmaksuasetuksen mukaisesti.
Vanhushuollon asukkaan siirtyessä oman kunnan sisällä hoitopaikasta toiseen ei lähtöpäivää
laskuteta.
Hoiva- ja ateriamaksua ei laskuteta asiakkaan sairaalassa olon ajalta, asiakkaalta laskutetaan vain
asunnonvuokra. Kotilomien ajalta ei tehostetun palveluasumisen maksuihin tehdä vähennyksiä.

Lapsiperheiden kotipalvelut ja lastensuojelun maksut
Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa tilapäistä lasten- ja kodinhoitoapua tukea tarvitseville
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lapsiperheille. Kotipalvelun tarve perheessä voi ilmetä esimerkiksi sairauden tai vamman,
alentuneen toimintakyvyn, perheenlisäyksen, perhetilanteen muutoksen, sairaalassa käynnin tai
muun vastaavanlaisen syyn vuoksi.
Kotipalvelu on asiakkaalle maksullista. Maksut määräytyvät asiakkaan tuloista riippumatta
lapsiperheiden kotipalvelun työntekijän työajan mukaisesti. Perusmaksu on 3,80€/tunti.
Lapsiperheiden kotipalvelun tehtäviin sisältyvät pääasiassa kodinhoidolliset ja lapsen hoitoon
liittyvät tehtävät.
Lastensuojelun maksut

Maksut määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun lain ja asetusten mukaisesti.

Vammaispalvelut
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut; kuljetus ja asumispalvelut
Asunnon vuokra

Palvelukotikohtaisen vuokrasopimuksen mukainen, jonka
asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle

Ylläpitomaksu

14,10€/vrk (koostuu aterioista elintarvikkeiden osuus,
vaate-, siivous- ja hygienia-aineet, välineet ja tarvikkeet,
yhteisen kaluston käyttö, kunnossapito ja huolto)
Vammaispalvelulain perusteella vaikeavammaiselta
peritään ylläpitomaksu. Milloin henkilö saa VpL:n 8 §:n 2
momentissa tarkoitetun palveluasumisen erityiskustannuksiin
korvausta muun lain nojalla, palvelusta peritään enintään
saatua korvausta vastaava maksu. Maksu ei saa kuitenkaan
ylittää palveluasumisen aiheuttamia kustannuksia.

Kuljetuspalvelut

Omavastuuosuutena peritään julkisen linja-autoliikenteen
(Matkahuolto) mukaiset yhdensuuntaiset maksut aikuisilta.
Omavastuuosuuden muutoksista ilmoitetaan taksiautoilijoille.

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut
Kuljetuspalvelut

Omavastuuosuutena peritään julkisen linjaliikenteen
(Matkahuolto) mukaiset yhdensuuntaiset maksut aikuisilta.
Omavastuuosuuden muutoksista ilmoitetaan taksiautoilijoille.

Kehitysvammapalvelut
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu erityishuolto ja lain 39
§:ssä tarkoitettu kuljetus ovat asiakkaille maksuttomia. Kehitysvammaisten ylläpidosta (koostuu
aterioista elintarvikkeiden osuus, vaate-, siivous- ja hygienia-aineet, välineet ja tarvikkeet, yhteisen
kaluston käyttö, kunnossapitoja huolto) peritään todelliset kulut.
Päivä- ja työtoiminnan ylläpitomaksu
Osittainen ylläpitomaksu
5,80€/päivä. (Koostuu ruoan elintarvikekustannuksista,
kahvista/kahvileivästä ja niiden valmistukseen liittyvästä
työstä)
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Osa-aikaisen toiminnan
osittainen ylläpitomaksu

2€/päivä (alle 3h/päivä, koostuu kahvista/kahvileivästä).

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

Kuljetus

Työkeskuksen autolla ajettavista kehitysvammaisten
erityishuoltolain mukaisista työkeskuksen asiakkaitten
henkilökuljetuksista ei peritä maksua. Muista
henkilökuljetuksista peritään julkisen linja-autoliikenteen
(Matkahuolto) mukaiset maksut.

Asumispalvelut
Asumispalvelut jakaantuvat tilapäiseen, tuettuun ja pitkäaikaiseen asumispalveluun. Tilapäishoitoon
on kaikilla kehitysvammaisilla oikeus pääsääntöisesti 3 vrk/kk, mutta tapauskohtaista tarveharkintaa
voidaan käyttää. Ylläpitomaksuun on mahdollista hakea asiakasmaksujen alennusta taloudellisin
perustein tuloselvityksen perusteella.
Tilapäinen perhehoito ja tilapäinen asumispalvelu:
Ylläpitomaksu yli 16-vuotiailta
30,60 €/vrk.
Omaishoidontuen tai korotetun tai erityishoitotuen saajille
11,40€ (36 vrk/vuosi).
Muilta päiviltä ylläpitomaksu 30,60 €/vrk.
Alle 16-vuotiaille ylläpitomaksu

11,40€/vrk.

Ylläpitomaksu koostuu aterioista elintarvikkeiden osuus, vaate-, siivous- ja hygienia-aineet
asumisen, siivous- ja puhdistusaineet. Tilapäisen perhehoidon ylläpitomaksua ei peritä, jos hoito
tapahtuu hoidettavan kotona tai kulukorvausta ei ole maksettu.
Tilapäisenä perhehoitajan voi toimia yli 18-vuotias aikuinen. Hoitaja voi olla sukulainen tai perheen
lähipiiriin kuuluva tai aluksi täysin tuntematon hoitaja, johon tutustutaan palveluohjaajan avulla.
Perhehoito vaatii sitoutumista. Tavoitteena on, että hoitosuhde muodostuisi mahdollisimman
pitkäksi. Perhehoitajaksi tulevan tulee esittää rikosrekisteriote, jos hoidettava on alle 18-vuotias.
Tuettu asuminen
Asiakkaalta laskutetaan saamastaan tukihenkilöpalvelusta kotihoidon maksutaulukon mukaisesti,
mikäli palvelu ei kuulu asiakkaan saamaan erityishuoltoon. Tarvittavat tukipalvelut (sauna,
pyykinpesu) hinnoitellaan erikseen kulujen mukaan.
Perhehoito
Kehitysvammahuollossa aloitetaan perhehoitajakoulutukset keväällä 2017. Tässä esitetty hinnasto
koskettaa koulutettujen perhehoitajien kautta tapahtunutta hoitoa. Perhehoito sopii ikääntyneille ja
vammaispalveluiden asiakkaille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa säännöllisesti.
Kehitysvammaisten erityishuollossa perittävät perhehoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja
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terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 4§:n 2 mom. mukaan.
Lastensuojelulain nojalla järjestetyn perhehoidon asiakasmaksuja koskevat erilliset säädökset.
 Pitkäaikainen perhehoidon asiakasmaksu määräytyy kehitysvammaisten pitkäaikaisen
palveluasumisen maksun mukaisesti.
- Omaishoidontuen saajille sekä korotetun tai erityishoitotuen saajille 11,40 €/vrk (36 vrk /
vuosi)
- Perhehoitoa voidaan järjestää myös hoidettavan kotona. Asiakas itse järjestää ruokahuollon,
siivouksen ja muut kodin asiat, jolloin ylläpitomaksua ei peritä.

Pitkäaikainen palveluasuminen
Asunnon vuokra

Ylläpitomaksu

Palvelukotikohtaisen vuokrasopimuksen mukainen suoraan
palveluntuottajalle
14,10€/vrk (koostuu aterioista elintarvikkeiden osuus,
vaate-, siivous- ja hygienia-aineet, välineet ja tarvikkeet,
yhteisen kaluston käyttö, kunnossapito ja huolto)
Jos asukas käy työtoiminnassa ylläpitomaksusta
vähennetään päivä- ja työtoiminnan ylläpitomaksu niiltä
päiviltä. Poissaolovuorokaudet vähennetään asiakkaalta
perittävästä palveluasumismaksusta.

Henkilökohtaiset menot asukkaat maksavat erikseen. Selänteen omissa palveluissa
(Mäntykoti/Männistökoti) asukkaan tulee ilmoittaa poissaolonsa vähintään kolmea vuorokautta
ennen poissaoloaan (lomaansa) muutoin peritään ylläpitomaksu myös poissaolovuorokausilta.
Pitkäaikaisessa palveluasumisessa
järjestettävä aikuisten päivähoito

Asumisvalmennusvuorokausi

5,80 €/pv (osittainen ylläpito, koostuu ruoan
elintarvikekustannuksista, kahvista / kahvileivästä ja niiden
valmistukseen liittyvästä työstä)
14,10 €/vrk

Terapiapalvelut
Mielenterveyspalvelut/Päihdepalvelut
Maksu lääkärintodistuksesta
Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten
61,00€
Lääkärintodistus
50,80€
Päivätoiminta
Ateria maksu 5,80€/päivä (sisältää lounaan ja kahvin).
Kahvi + pulla/leipä 1,00€
Kahvi 0,40€
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Tuettu asuminen (oma toiminta)
Kirsikkakoti Haapajärvi
Siivousapu
Asiointiapu
Lounas ateriapalvelusta
Päivällinen
Suunniteltu intervalli/tukijakso

yksityiseltä palveluntuottajalta
maksuton
todellisten kustannusten mukaan
todellisten kustannusten mukaan
15,00€/vrk. Henkilökunta paikalla klo 8 – 20.

Palveluasuminen (omatoiminta)
Pyhäjärven ryhmäkoti
Vuokra: 350€/kk/asiakas lisäksi peritään 10€/kk vedestä ja 10€/kk sähköstä.
Ateriamaksut 330€/kk (yksittäin perittäessä: aamupala 1,50€, lounas ja päiväkahvi 5,80€,
päivällinen ja päiväkahvi 4,40€, iltapala 1€ (pakattu) 1,20€)
Intervalli / tukijakso 15,00€/vrk.
Päiväkäynti 5,80€/ päivä (lyhyt käynti, ateriamaksu)
Pitkäaikaisessa palveluasumisessa peritään perusmaksua 85€/kk ja hoivamaksuna 65% siitä tulosta,
joka jää käteen, kun asukkaan nettokuukausituloista vähennetään ensin vuokra (asumistuki
vähennetty), ateriamaksu, perusmaksu 85€ ja vähimmäiskäyttövara 153€ (alle 35-vuotiaiden
vähimmäiskäyttövara 205€, mikäli eivät asu kotipaikkakunnalla). Poissaolovuorokaudet
vähennetään asiakkaalta perittävästä palveluasumismaksusta.
Pitkäaikainen palveluasuminen (ostopalvelu)
Asiakkaat maksavat vuokran suoraan palveluntuottajalle.
Pitkäaikaisessa palveluasumisessa peritään perusmaksua 85€/kk ja hoivamaksuna 65% siitä tulosta,
joka jää käteen, kun asukkaan nettokuukausituloista vähennetään ensin vuokra (asumistuki
vähennetty), ateriamaksu 330€, perusmaksu 85€ ja vähimmäiskäyttövara 153€ (alle 35-vuotiaiden
vähimmäiskäyttövara 205€, mikäli eivät asu kotipaikkakunnalla). Poissaolovuorokaudet
vähennetään asiakkaalta perittävästä palveluasumismaksusta.
Perusmaksu sisältää: siivouksen, hygieniahuollon ja –tarvikkeet sekä vaatehuollon
Hoivamaksu sisältää: hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisen päivittäisen hoito- ja hoivapalvelun
Päiväkäyntimaksu (ostopalvelu)
Asiakasmaksu 15,00€/vrk. Sisältää asiakkaan ohjaus- ja viriketoiminnan, ateriapalvelun sekä
tarpeen mukaiset hygienia-, lääke-, ja vaatehuoltopalvelut.
Lyhtyaikainen palvelu- tai tehostettu palveluasuminen (ostopalvelu)
Asiakasmaksu 20,00€/vrk. Sisältää suunnitellun lyhytaikaisen arviointi/kuntoutusjakson, joka tukee
asukkaan selviytymistä itsenäisesti kotona.
Muuta huomioitavaa
Maksun määrääminen
Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava
silloin, kun
1) palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut;
2) kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat
muuttuneet;
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3) maksu osoittautuu virheelliseksi; tai
4) palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan.
Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa
antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Perhehoitajalle ja omaishoitajalle maksettavat korvaukset
Perhehoitajalle maksettavat korvaukset
 Käynnistämiskorvaus

2939,26 € /kertaluonteinen

 Pitkäaikainen perhehoito
 Kulukorvaus pitkäaikainen perhehoito

1043,46€/kk/henkilö
596,15€/kk/henkilö

 Jatkuva osa-vuorokautinen perhehoito
 Kulukorvaus

785,16 €/kk/hlö
303,13€/kk/hlö

 Lyhytaikainen perhehoito
 kulukorvaus lyhytaikainen perhehoito

52,67€/vrk/hlö
20,20€/vrk/hlö

Hoidettavan kotona tapahtuva hoito





pitkäaikainen perhehoito
1043,46€/kk/henkilö
jatkuva osa-vuorokautinen perhehoito
785,16€/kk/hlö
lyhytaikainen perhehoito
72,84€/vrk/hlö
lyhytaikainen osa-aikainen perhehoito (enintään 10 h päiväsaikaan tai enintään 12 h
yöaikaan) hoitopalkkio
40,46 €/vrk
Hoidettavan kotona tapahtuvassa perhehoidossa ei makseta kulukorvauksia eikä
käynnistämiskorvausta.

Omaishoitajalle maksettavat korvaukset
Omaishoidontuki on omaishoitolakiin (937/2005) perustuvaa sosiaalipalvelua. Tuen tarkoitus
on mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,
vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai
muun läheisen henkilön avulla, joka solmii kunnan kanssa sopimuksen omaishoidontuesta.
Pääsääntöisesti hoito tapahtuu hoidettavan kotona, mutta hoitoa voidaan erityisistä syistä
toteuttaa myös hoitajan kotona. Hoitajan ei välttämättä tarvitse asua hoidettavan kanssa
samassa taloudessa.
Ryhmä I
Ryhmä II
Ryhmä III
Erityishoidon palkkio harkinta

392,57€/kk
523,35€/kk
785,14€/kk
1043,50€/kk

Toimeksiantopalkkio /palveluseteli
73,10€/vrk
Omaishoidon vapaat voidaan järjestää omissa yksiköissä, perhehoidossa tai
toimeksiantosopimuksella/palvelusetelillä.
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