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1 YLEISIÄ PERIAATTEITA
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen ovat voimassa Hankasalmen kunnan
järjestämissä palveluissa:
•
•
•

asiakkaan siirtyessä yksiköstä toiseen (asumisyksiköstä laitoshoitoon, laitoshoidosta toiseen
laitokseen tai asumisyksiköstä toiseen asumisyksikköön) ei lähettävä yksikkö laskuta lähtöpäivää.
asiakkaan siirtyessä laitoshoidosta asumisyksiköihin laskutetaan lähtöpäivä laitoshoidolle.
jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan palveluasumiseen tai laitoshoitoon, peritään
palveluasumisen tai laitoshoidon maksu tulopäivältä, mutta ei perhehoidon maksua ko. päivältä.
Jos asiakas siirtyy palveluasumisesta tai laitoksesta perhehoitoon, peritään palveluasumisen tai
laitoshoidon maksu lähtöpäivältä, mutta ei perhehoidon maksua ko. päivältä.

1.1 KAIKISSA ASIAKASMAKSUPÄÄTÖKSISSÄ SOVELLETAAN
Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992), jäljempänä asiakasmaksulaki ja asetusta
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992), jäljempänä asiakasmaksuasetus.

1.2 ASIAKASMAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ Asiakasmaksulaki 2 §.
Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

1.3 ASIAKASMAKSUN ALENTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN Asiakasmaksulaki 11 §.
Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan
määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa
henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden
toteutumista.
Terveydenhuollon palvelujen ns. tasamaksut otetaan huomioon myönnettäessä toimeentulotukea.

1.4 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN
Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (pitkäaikainen laitoshoito/asumispalvelu/perhehoito
ja säännöllinen kotihoito) määrätään toistaiseksi.
Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (ja niihin liittyvät tulotiedot) tarkistetaan kun:

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

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

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

1.5.1 MAKSUKATTOON SISÄLTYVÄT ASIAKASMAKSUT
• terveyskeskusmaksut (lääkäri ja sairaanhoitaja)
• etävastaanoton/videovastaanoton maksut
• yksilöfysioterapian ja -toimintaterapian maksut
• poliklinikkamaksut
• päivystyskäyntimaksut (KSSHP:llä)
• päiväkirurgisen hoidon maksut
• sarjahoitomaksut
• lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa
• päivä- ja yöhoidon maksu
• kuntoutushoidon maksut
• em. ostopalveluista Jyväskylän kaupungin perimät asiakasmaksuasetuksen mukaiset maksut

1.5.2 MAKSUKATON ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT ASIAKASMAKSUT
• kotona annettava palvelun maksut: kotipalvelu ja kotisairaanhoito sekä kotisairaalahoito

• yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut
• terveyskeskuksen suun- ja hampaiden tutkimus- ja hoitomaksut
• pitkäaikaisen laitoshoidon maksut
• lääkärintodistusmaksut
• käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
• lakisääteisistä vakuutuksista maksetut asiakasmaksut
• toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut
• sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelumaksut
• kehitysvammaisten asumisen ylläpitomaksu
• vaikeavammaisen kuljetuspalvelun omavastuuosuudet
• perhehoidon maksut
• muulla kuin Suomessa asuvalta perityt todellisia hoitokustannuksia vastaavat maksut
• palvelusetelillä ostetun terveyspalvelun omavastuuosuus
• viivästyskorko
• perintäkulut

1.5.3 MAKSUKATON TÄYTTYMISEN JÄLKEEN PERIMÄTTÄ JÄTETTÄVÄT MAKSUT:
• terveyskeskusmaksut (lääkäri ja hoitaja, ml. etä-/videovastaanotot)
• yksilökohtainenfysioterapian ja -toimintaterapian maksut
• poliklinikkakäyntimaksut
• päivystyskäynnin maksut (KSSHP)
• päiväkirurgisen käynnin maksut
• sarjahoitokäynnin maksut
• päivä- ja yöhoidon (laitoshoito) maksut
• kuntoutushoidon maksut

Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisen laitoshoidon maksun 18.v. täyttäneeltä 22,50 € / hoitopäivä
Maksukaton täyttymisestä asiakkaalle ilmoittaa se terveydenhuollon laitos, jossa maksukatto on täyttynyt.
Maksukatto on voimassa kalenterivuoden loppuun saakka. Maksukaton täyttymisestä kaupungin yksiköissä
talousyksikkö postittaa asiakkaalle tiedotteen ja erikseen pyydettynä vapaakortin.

1.6 POISSAOLOT Asiakasmaksuasetus 32 §.
Asiakkaalta peritään asumispalvelujen ja säännöllisen kotihoidon maksu läsnäolopäiviltä. Mahdolliselta
sairaalassaoloajalta ei em. maksua peritä (mukaan lukien palvelukodista/säännöllisen kotihoidon piiristä
lähtöpäivä).
Kotona annettavissa palveluissa, palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu peritään
asiakkaasta johtuvan tilapäisen keskeytyksen ajalta. Jos palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi
kuukausimaksua ei peritä viisi päivää ylittävältä osalta. Jos palvelu keskeytyy palvelun tuottajasta johtuen
lyhyemmäksi ajaksi, tai asiakas on laitoshoidossa, ei maksua peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta.
Jos palvelu on keskeytyksissä koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan. Maksua ei peritä ennalta sovitun
keskeytyksen ajalta (esim. lomat palveluasumisesta).
Asiakasmaksu sosiaalihuoltolain 25 §:ssä tarkoitetun perhehoidon keskeytyksen ajalta peritään kuten
pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta (pois lukien lastensuojelulain perusteella järjestetty perhehoito).

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

1.8 SOTAVETERAANIT Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1184/1988) ja laki rintamaveteraanien
kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta (54/2019) sekä asetukseen rintamaveteraanien
kuntoutuksesta (1348/1988).
Valtiokonttori korvaa kunnille rintamaveteraanien kotihoidon ja palveluasumisen kustannukset. Kotona
asumista tukeviin palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939 – 1945
sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava
rintamaveteraani.

2 KOTONA ANNETTAVAT PALVELUT

2.1 TILAPÄINEN KOTIHOITO JA TILAPÄINEN KOTISAIRAANHOITO Asiakasmaksuasetus 3 § 5
mom.
Tilapäinen kotihoito tai kotisairaanhoito:




lääkärin/hammaslääkärin kotikäynti 18,90 €/käynti
muun henkilön suorittama kotikäynti 12,00 €/käynti
kuntouttava arviointijakso (max 4 vko) 12 €/vrk

HUOM! Jatkuvasti säännöllisesti kotiin annettavista palveluista (1 kerta tai useammin kuukaudessa annettu
säännöllinen kotihoito) peritään palvelumäärän ja asiakkaan maksukyvyn mukainen kuukausimaksu.

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

Henkilömäärä

Tuloraja

1
2
3
4

588
1084
1701
2203

5
6

2546
2924

Kotihoito Kotihoito Kotihoito
1
2
3
alle 4 h
4-7,99 h 8-15,99 h
15 %
20 %
25 %
13 %
15 %
17 %
11 %
13 %
14 %
9%
11 %
12 %
7%
5%

9%
7%

10 %
8%

Kotihoito
4
16-29,99 h
30 %
20 %
16 %
13 %

Kotihoito
5
30h ja yli
35 %
22 %
18 %
15 %

11 %
9%

13 %
11 %

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357,00 eurolla ja maksuprosenttia
alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Maksua tarkistetaan, mikäli asiakkaan tulot tai palvelumäärä muuttuvat maksutaulukon tuntimäärän
mukaisesti. Asiakasmaksut tarkistetaan kuitenkin vähintään, joka toinen vuosi (samanaikaisesti
lakisääteisten indeksitarkistusten kanssa).
Kotona annettavan palvelun maksua ei peritä keskeytyksen ajalta (ks. kohta 1.6 Poissaolot ja siinä olevat
poikkeukset)
Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot säännöllisessä kotihoidossa (asiakasmaksuasetus 27
§): palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa
elävän henkilön:
• veronalaiset ansio- ja pääomatulot (jos tulo on yli 1,00 €/kk)
• verosta vapaat tulot
• metsätulo (asiakasmaksuasetus 28 a §)
• jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden
keskimääräinen kuukausitulo
• edellytyksenä kuittien/tositteiden ja pankin tiliotteiden esittäminen

Tulot, joita ei oteta huomioon (asiakasmaksuasetus 29 §):
• lapsilisä ja lapsen hoitotuki
• kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
• asumistuki
• vammaistuki
• rintamalisä
• eikä muita asiakasmaksuasetuksen 29 §:ssä mainittuja tukia ja avustuksia
• omaishoidontuen hoitopalkkio

2.3 KOTIHOIDON TUKIPALVELUT
Tukipalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai –asetuksessa, joten kunta voi periä
niistä päättämänsä maksun. Palvelun myöntäminen edellyttää asiakkaan palvelutarpeen arviointia.
Tukipalvelujen tarve kirjataan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja tehdään palvelu- ja
maksupäätös.

ATERIAPALVELU
Kotiin kuljetettu tukipalveluateria voidaan myöntää jos ateriapalvelun tarve on jatkuvaa (3-7 kertaa
viikossa). Toimintakyvyn muuttuessa ateriatilausten määrää voidaan vähentää ja /tai lisätä, tai
ateriapalvelu voidaan päättää.
1.
•
•
•
•

KOTIIN KULJETETUT ATERIAT
Kotiin toimitettu lounas kuljetuksineen 8,00 €
Väliateria (Puuro ja velliannos) 1,70 €
Menumat -ateria 8,00 €
Ravintopäivä (kaikki ateriat) 14.20 €

2. ATERIAT VANHUSPALVELUJEN TOIMINTAYKSIKÖSSÄ
• Vuorokautinen ruokailu 14,20 €
3. LOUNAS KOULULLA TAI PÄIVÄKODILLA
•

Aterian hinta 5,10 €

SENIORIKESKUS
Kerhomaksu € /kerta

6€

Senioripassi myönnetään niihin kansalaisopiston maksullisiin ryhmiin, jotka ovat osa
Seniorikeskustoimintaa, senioripassi myönnetään niille 75 vuotta täyttäneille henkilöille, joiden
nettokuukausitulot ovat korkeintaan tuhat euroa.

TURVAPALVELUT






turvapuhelinpäivystys/kk
lisälaitteet/kk
etukäteen sovitut tarkistuskäynnit €/käynti
turvahälytysvalvonta €/kk

Yksityinen palvelun tuottaja
Yksityinen palvelun tuottaja
12,00 €
16,00 €

2.4 SOSIAALIHUOLTOLAIN (1301/201) MUKAINEN LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU Asiakasmaksuasetus 3 §

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (19 §) mukaista toimintaa. Kotipalvelua voi saada joko
tilapäisenä tai säännöllisesti annettuna palveluna.

• Tilapäinen kotipalvelu on lyhytkestoisiin tilapäistarpeisiin tarkoitettua perheiden arjessa selviytymisen
tukemista ja sitä voidaan myöntää maksimissaan kolme kuukautta ja enintään kuusi tuntia viikossa.
• Säännöllinen kotipalvelu on tarkoitettu pitkittyneisiin ja välttämättömiin, kuitenkin aina määräaikaisiin
tuen tarpeisiin. Säännöllistä kotipalvelua perhe voi saada tilapäisen kotipalvelun jälkeen enintään kolme
kuukautta ja enintään kuusi tuntia viikossa.
Lapsiperheiden tilapäisestä kotipalvelusta peritään asiakasmaksua seuraavasti:

Käynnin kesto
alle 2 tuntia
2-5 tuntia
yli 5 tuntia

€/käynti
12,00
26,00
39,00

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

3.1 LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO
Lyhytaikainen perhehoito 36,20 €/vrk (Sisältää hoivan, ateriat ja asumiskulut.)
Osavuorokautinen perhehoito 18,50 €/päivä tai yö (Sisältää hoivan ja hoidon aikaiset ateriat)
Kotiin annettava perhehoito

18,50 €/päivä

3.2 OMAISHOITAJAN VAPAAN AIKAINEN HOITO Asiakasmaksulaki 6 b §
Maksu on 11,40 €/vrk omaishoitajalaissa (973/2005) määritellyiltä vapaapäiviltä.
Osapäiväinen omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen hoito (enintään 6 tuntia) 5,70 €

3.3 LYHYTAIKAINEN PALVELUASUMINEN
Lyhytaikainen palveluasuminen 36,20 €/vrk (Sisältää hoivan, ateriat ja asumiskulut.)

3.4 PERHEHOITO (IKÄIHMISET, MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAT, SOSIAALIHUOLTOLAIN
MUKAISET)
Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevilta asiakkailta peritään vahvistettujen asiakasmaksujen mukaisesti
asiakasmaksuina vuokra, ateriamaksu sekä ylläpitomaksu.
Asiakasmaksuna pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään pitkäaikaisen laitoshoidon mukainen asiakasmaksu
85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista kuitenkin niin, että asiakkaalle jää vähintään 110 €/kk omaan
käyttöön
Perhehoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita sosiaalihuollon avohoidon palvelumaksuja,
kuten kotihoidon maksu tai päivätoiminnan maksu.

Jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan palveluasumiseen/laitoshoitoon, peritään palveluasumisen/
laitoshoidon maksu tulopäivältä, mutta ei perhehoidon maksua ko. päivältä. Jos asiakas siirtyy
palveluasumisesta/laitoksesta perhehoitoon, peritään palveluasumisen/ laitoshoidon maksu lähtöpäivältä,
mutta ei perhehoidon maksua ko. päivältä.

3.5 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Sosiaalihuoltolaki 21 §, sosiaalihuoltoasetus 10 §.
Asumispalvelujen asiakasmaksujen määräytymisperusteita ei ole säädetty asiakasmaksulaissa tai –
asetuksessa. Hankasalmen kunnan tehostetun palveluasumisen maksut peritään perusturvalautakunnan
vuosittain vahvistamien taksojen mukaan.
Tehostetussa palveluasumisessa peritään asiakasmaksuina vuokra, tukipalvelumaksu, hoivapalvelumaksu,
ateriamaksu.
Tehostetussa palveluasumisessa asukas tekee huoneenvuokralakiin perustuvan vuokrasopimuksen, jossa
sovitaan vuokran suuruus ja muut vuokraehdot. Asukas maksaa vuokran ja muut vuokrasopimuksessa
määritellyt asumiskulut.
Hoivapalvelumaksu sisältää tarvittavan hoidon, hoivan, avustamisen ja toimintakyvyn tukemisen.
Hoivapalvelumaksu on säännöllisen kotihoidon enimmäismaksu, joka on 588 € ylittävästä tulon osasta 35
%. Maksukykyä arvioitaessa otetaan huomioon asumiskustannukset, ateriamaksut ja tukipalvelumaksu.
Henkilökohtaiseksi käyttövaraksi jätetään 110 € .
Tukipalvelumaksu tehostetussa palveluasumisessa on 130,00 €/kk.
Ateriamaksu tehostetussa palveluasumisessa on enintään 14,20 €/vrk.
Asiakasmaksua määrättäessä tulona huomioidaan asiakkaan säännölliset nettotulot (asiakasmaksuasetus
27 §, 28 a §):
•
•
•
•
•
•
•

eläkkeet
hoitotuki (sisältää mahdollisen veteraanilisän)
ylimääräinen rintamalisä
muu jatkuva henkilökohtainen tulo
metsätulo: laskennallinen tulo (keskimääräinen vuotuinen verohallinnon vahvistama tuotto
hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla, tästä vähennetään 10 % ja metsätalouden korot)
pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko- (myös määräaikaistalletusten korot), osinko- ja
vuokratulot (kulut vähennettyinä), mikäli bruttotulo ylittää 1,00 €/kk.
tulona ei huomioida kertaluonteisia myyntituloja tai luovutusvoittoja (esim. osake, kiinteistö- tai
metsän myynti)

Asiakasmaksua määrättäessä tuloina ei oteta huomioon (asiakasmaksuasetus 29 §)
•
•
•
•
•
•

lapsilisää ja lapsen hoitotukea
asumistukea
vammaistukea
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja tai haittarahaa
rintamalisää
elatusapua tai elatustukea, jota maksetaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan puolison
alaikäiselle lapselle

•
•

eläkkeisiin ja niihin verrattaviin tuloihin sisältyviä huollettavista aiheutuvia korotuksia (esim.
lapsikorotus)
muita asiakasmaksuasetuksen 29 §:ssä tarkoitettuja tukia ja avustuksia

4 VAMMAISPALVELUJEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON MAKSUT
Asiakasmaksulaki 4 §, 14 §, asiakasmaksuasetus 33 §, L vammaisuuden
perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987, L
kehitysvammaisten erityishuollosta 591/1977
Vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon palvelut ovat pääsääntöisesti asiakkaalle maksuttomia.

4.1 PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA Ei kerrytä maksukattoa.

4.1.1 VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU
Peritään matkan todelliseen pituuteen perustuva omavastuuosuus, joka vastaa joukkoliikenteen vastaavan
mittaisesta matkasta perittävää maksua.

4.1.2 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA, 16 VUOTTA TÄYTTÄNEET
Erityishuoltolain mukaiseen päiväaikaiseen toimintaan liittyvät kuljetukset ovat maksuttomia.
Erityishuoltolain mukaisessa työ- ja päivätoiminnassa asiakasmaksuna peritään ateriamaksu toteutuman
mukaan 8,00 €.
Ateriapalvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten
suuruinen.
Jos ostopalveluna toimivan toimintayksikön ateriapalvelumaksu on määritelty pienemmäksi, peritään
asiakkaalta ateriamaksu toimintayksikön määrittämän todellisen ateriakustannuksen mukaisesti.

4.2 ASUMISPALVELUT, VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN MUKAISET Ei
kerrytä maksukattoa.
4.2.1 VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN PALVELUASUMINEN
Asiakas maksaa itse vuokran, ateriat ja muut jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset.

4.2.2 ASUMISPALVELUN MAKSUT KEHITYSVAMMALAIN MUKAISESSA ASUMISESSA
Asiakas maksaa vuokran suoraan vuokranantajalle, vuokraan sisältyy asukkaiden käytössä olevien yhteisten
tilojen jyvitetty osuus. Lisäksi asiakas maksaa esim. sähkö- ja vesimaksut.

KEHITYSVAMMALAIN MUKAISEN ASUMISPALVELUN ATERIA- JA YLLÄPITOMAKSU:
Kehitysvammalain mukaisesta asumisesta peritään ylläpitomaksua (maksua ei peritä henkilökunnan
antamasta hoivasta ja huolenpidosta). Ylläpidolla tarkoitetaan tavanomaisia vastaavia menoja eli sellaisia
menoja, joista henkilölle aiheutuisi kustannuksia joka tapauksessa. Ateriapalvelusta perittävä maksu saa
olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kohtuullisten kustannusten suuruinen. Hankasalmen
kunnan perimä kehitysvammalain mukainen asumispalvelun ateria- ja ylläpitomaksu on 307 € /kk.
• Jos asiakas on poissa ympärivuorokautisesta palveluasumisesta yhtäjaksoisesti 5 päivää kuukaudesta,
hänen ylläpitomaksuaan alennetaan siten, että ylläpitomaksu muutetaan päivähinnaksi jakamalla
kuukausihinta 30:llä ja kerrotaan läsnäolopäivillä.
• Sairaala- tai laitoshoidon ajalta ei peritä ylläpitokorvausta.
Ylläpitomaksuun sisältyy:
•
•
•
•

puhdistusaineet ja –tarvikkeet (esim. jätesäkit, kompostipussit, siivoukseen käyttävät pesu- ja
puhdistusaineet, siivousvälineet, desinfiointiaineet, käsipyyhepaperit)
kalusto (esim. yhteistiloissa olevat huonekalut, DVD-soitin, kahvinkeitin, vedenkeitin,
mikroaaltouuni, ulkokalusteet)
vaatteisto (esim. yhteisiin tiloihin hankittavat matot, verhot, pöytäliinat, sohvatyynyt)
muu materiaali (esim. astiat, ulko- ja sisäkukat, askartelumateriaali, sisä- ja ulkopelit,
kausikoristeet, ensiaputarvikkeet, verenpainemittari, kuumemittari)

4.2 KEHITYSVAMMALAIN MUKAINEN PITKÄAIKAINEN PERHEHOITO Asiakasmaksulaki 7 C §,
14 §, asiakasmaksuasetus 33 §
4.2.1 PITKÄAIKAINEN PERHEHOITO, ALLE 16VUOTIAAT JA 16 VUOTTA TÄYTTÄNEET. Ei kerrytä
maksukattoa.
ATERIAT

Ylläpitomaksu

Kun hoidettava osallistuu päivätoimintaan 0-1
krt/vko

277,43 €/kk

2-3 krt/vko

229,16 €/kk

4-5 krt/vko

203,53 €/kk

ASUMINEN
Asukkaalla on oma huone

198,90 €/kk

Kahden hengen huone

166,96 €/kk

MUUT KULUT
sisältää mm. henkilökohtaisen hygienian
(lukuun ottamatta vaippoja), vaatehuollon,
siivous- ja puhdistuskulut, kohtuulliset
virkistys-, matka- ja puhelinkulut ja.

100,54 €/kk

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

5 LASTENSUOJELUN MAKSUT
Asiakasmaksulaki 7 § ja 14 §, asiakasmaksuasetus 20 §, lastensuojelulaki 417/2007 19 § ja 77 §, L lapsen
elatuksesta 704/1975)
Asiakasmaksulain 4 §:n 4-kohdan mukaan lastensuojelulaissa tarkoitettu lasten ja nuorten huolto on
maksutonta. Asiakasmaksulain 7 §:ssä säädetysti maksu voidaan 4 §:n 4-kohdasta poiketen periä
lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta
perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalvelusta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi seuraavasti:

5.1 VANHEMMILTA PERITTÄVÄT MAKSUT
Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta
perhehoidosta tai laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi peritään,
milloin se on asianomaisten toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen
perusteltua, lapsen vanhemmilta maksu, joka on määrältään enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3
§:n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen (asiakasmaksulaki 7 § 1 mom.).

Lapsen vanhemmilta perittävä maksu jaetaan heidän kesken maksukyvyn mukaan (asiakasmaksuasetus 20
§ 1 mom.)

Vanhemmalta perittävän maksun suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon vanhemman ikä, työkyky ja
mahdollisuus osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä vanhemman lakiin perustuva
muu elatusvastuu; sekä lapsen kyky ja mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan sekä seikat, joiden
johdosta vanhemmille ei aiheudu lapsen elatuksesta kustannuksia tai ne ovat vähäiset. (L lapsen
elatuksesta 2 §)

5.2 LAPSELTA TAI NUORELTA PERITTÄVÄ MAKSU
Kunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta, jolloin lapsi saa
lastensuojelulain nojalla annettua perhehoitoa, laitoshuoltoa tai asumispalveluja sekä käyttää elatusavut
perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalvelusta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi
(asiakasmaksulaki 7 § 2 ja 3).
mom.). Lastensuojelulain nojalla annetusta perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuvien
kustannusten korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi katsottu maksu myös muista lapsen tai nuoren
asiakasmaksulain 14 §:n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamisista.
Asiakasmaksulain 14 §:n mukaiset lapsen/nuoren tulot, korvaukset tai saamiset ovat:
•
•
•

eläkkeet
elinkorot
elatusavut

•
•

avustukset
muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset

Lapsen /nuoren tuloista perittävän maksun määrä ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia
kustannuksia ja se voi olla enintään 1 835,20 euroa/kk (asiakasmaksuasetus 773/2017, 20 §).
Lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 §:n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamista varataan
kalenterikuukausittain vähintään 40 % lapsen/nuoren itsenäistymisvaroiksi, ja enintään 60 % käytetään
hoidon korvaukseksi. Itsenäistymisvarojen määrää laskettaessa lapsilisää ei oteta huomioon.
(Lastensuojelulaki 77 §).
Vanhemmille määrätyt asiakasmaksut eivät kerrytä lapsen/nuoren itsenäistymisvaroja.

6 MUUT MAKSUT Ei kerrytä maksukattoa.
6.1 SOSIAALIPÄIVYSTYS
Sosiaalipäivystyksen palvelut ovat maksuttomia.

