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1. Yleiset periaatteet 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen ovat voimassa Kalajoen kaupungin järjes-
tämissä palveluissa. 

 
1) Asiakkaan siirtyessä Kalajoen kaupungin järjestämästä palvelusta toiseen (laitoshoito – 

asumisyksikkö, asumisyksikkö – laitoshoito, asumisyksikkö – asumisyksikkö), ei lähettävä yksikkö 
laskuta lähtöpäivää 

2) Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu peritään päivältä, jona asiakas siirtyy lyhytaikaiseen 
asumispalveluun ja lyhytaikaisesta asumispalvelusta kotiin paluupäivältä, mikäli säännöllisen 
kotihoidon palvelua järjestetään lyhytaikaiseen asumispalveluun lähtö- ja paluupäivinä 

 
1.1. Kaikissa asiakasmaksupäätöksissä sovelletaan 
 
Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992; jäljempänä asiakasmaksulaki),  asetusta 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992; jäljempänä asiakasmaksuasetus), lakia sosiaali- 
ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun laitan muuttamisesta (1201/2020, voimaan 1.7.2021 
alkaen). 
 
1.2. Maksun periminen 
 
(Asiakasmaksulakimuutos 1201/2020 § 2 a) 
Kunnan tai kuntayhtymän on annettava asiakkaalle maksua koskevaa päätöstä vastaava lasku. Laskussa on 
oltava ainakin seuraavat tiedot: 
 

1) laskun päivämäärä 
2) asiakas, jolta maksu peritään 
3) palvelu, josta maksu peritään 
4) maksun suuruus ja peruste 
5) julkinen tai yksityinen palveluntuottaja, jonka antamasta palvelusta maksu peritään 
6) sen tahon nimi ja yhteystiedot, jolta asiakas voi pyytää tarvittaessa lisätietoja laskusta 
7) tieto siitä, kerryttääkö perittävä maksu 6 a §:ssä tarkoitettu maksukattoa; jos maksu kerryttää 

maksukattoa, laskussa on lisäksi oltava tieto siitä, että asiakkaan on seurattava itse maksukattonsa 
ylittymistä. 

 
Muuhun laskuun kuin 2 b:ssä tarkoitettua päätöstä koskevaan laskuun on liitettävä 
oikaisuvaatimusohje. 
Maksua perittäessä on otettava huomioon asiakkaan yksityisyyden suoja ja henkilökohtainen turvallisuus. 
 
1.3. Päätös maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta 
 

(Asiakasmaksulakimuutos 1201/2020 § 2 b) 
Kunnan tai kuntayhtymän on annettava asiakkaalle maksua koskevaa päätöstä vastaava lasku. 
Päätöksessä on oltava ainakin seuraavat tiedot: 

 
1) päätöksen tehnyt viranhaltija ja päätöksen tekemisen ajankohta 
2) asiakas, johon päätös välittömästi kohdistuu 
3) palvelu, jota päätös koskee 
4) palvelusta perittävän maksun suuruus ja peruste 



Kalajoen kaupunki  2 (26) 
Hyvinvointipalvelut   
  517/02.05.00/2021 
  
 
 

Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki | kirjaamo@kalajoki.fi | +358 8 46 911 | www.kalajoki.fi | Y-tunnus 
0185924-7 

5) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asiakas voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä 
 
Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohje. 

 
1.4. Asiakasmaksun enimmäismäärä 

 
(Asiakasmaksulaki 2 §) 
Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. 
 
1.5. 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 
toteuttamista. 
 
(Asiakasmaksulakimuutos 1201/2020 § 11) 
Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa laissa 
(1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden. 
 
Kunnan tai kuntayhtymän on annettava asiakkaalle tieto siitä, mitä 1–3 momentissa säädetään maksun 
alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Tieto on annettava ennen ensimmäistä palvelutapahtumaa tai sen 
yhteydessä. Jos tiedon antaminen ei ole mahdollista ennen palvelutapahtumaa tai sen yhteydessä, sen voi 
antaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään maksua perittäessä. Tieto on annettava siten, että asiakas 
riittävästi ymmärtää sen sisällön. Tietoa annettaessa asiakkaalle on annettava sen tahon nimi ja 
yhteystiedot, jolta asiakas voi tarvittaessa pyytää lisätietoja. 

Edellä 4 momentissa tarkoitettu tieto on annettava asiakkaalle henkilökohtaisesti kirjallisesti tai suullisesti. 
Tieto voidaan antaa myös asiakkaan yksilöivän sähköisen palvelun välityksellä. Jos tieto annetaan muulla 
tavalla kuin kirjallisesti, asiakkaalle on hänen pyynnöstään annettava tieto myös kirjallisena. 

Katso kohta 6 asiakasmaksujen alentamisperusteet 
 
1.6. Muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu 

 
(Asiakasmaksulakimuutos 1201/2020 § 13) 
Kunta tai kuntayhtymä saa periä henkilöltä, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa tai jota ei rinnasteta kunnan 
asukkaaseen siten kuin kansanterveyslain 14 §:ssä ja erikoissairaanhoitolain 3 §:n 1 momentissa 
säädetään, enintään palvelusta kunnalle tai kuntayhtymälle aiheutuvien kustannusten suuruisen maksun, 
jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta tai Euroopan unionin lainsäädännöstä muuta johdu. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetulta henkilöltä ei kuitenkaan saa periä maksua: 
1) tartuntatautilain 44 §:ssä, 45 §:n 1 momentissa ja 47 §:ssä tarkoitetuista rokotuksista; 
2) yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi annettavasta tutkimuksesta ja 

terveydenhuoltolain 50 §:ssä tarkoitetusta kiireellisestä hoidosta sekä yleisvaarallisen 
tartuntataudin hoitoon määrätyistä lääkkeistä; 



Kalajoen kaupunki  3 (26) 
Hyvinvointipalvelut   
  517/02.05.00/2021 
  
 
 

Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki | kirjaamo@kalajoki.fi | +358 8 46 911 | www.kalajoki.fi | Y-tunnus 
0185924-7 

3) raskaana olevan HIV-positiivisen henkilön tutkimuksesta, hoidosta ja hoitoon määrätyistä 
lääkkeistä. 

Mitä 2 momentissa säädetään, ei koske henkilöä, jonka oleskelu Suomessa on tarkoitettu tilapäiseksi 
tai joka saa kustannuksiin korvausta muun lain nojalla tai vakuutuksen perusteella. 

 
1.7. Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen ja määrittäminen 

 
(Asiakasmaksulakimuutos 1201/2020 § 10 j) 
Kunta tai kuntayhtymä päättää maksukyvyn mukaisesti määräytyvästä maksusta toistaiseksi. Maksu on 
kuitenkin tarkistettava asiakkaan tai tämän edustajan hakemuksesta taikka kunnan tai kuntayhtymän 
aloitteesta silloin, jos: 
 

1) asiakkaan tai hänen perheensä tulot ovat muuttuneet; 
2) asiakkaan tai hänen puolisonsa oikeus 10 c, 10 d tai 10 g §:ssä säädettyihin vähennyksiin on 

muuttunut; 
3) perheen olosuhteet ovat muuttuneet; 
4) maksu osoittautuu virheelliseksi; 
5) asiakkaalle laadittua asiakassuunnitelmaa muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmaksun 

suuruuteen; 
6) 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. 
 
Osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkistukset tehdään voimassa 
olevan lainsäädännön mukaan.  
 
Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun määrittämiseksi tulee asiakkaan tai hänen edunvalvojansa / 
asioiden hoitajansa esittää tositteet tulo- ja verotustiedoista ja maksun määrittämiseksi tarvittavista 
kustannuksista. 
 
1.8. Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuun 

 
Kalajoen kaupunki perii jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta, pitkäaikaisesta 
asumispalvelusta, pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja 
pitkäaikaisesta perhehoidosta maksun, vaikka palvelu keskeytyisi tilapäisesti asiakkaasta johtuvasta syystä. 
 
Jos palvelu kuitenkin keskeytyy yli viideksi päiväksi (= yhtäjaksoiset kalenteripäivät), maksua ei peritä viittä 
päivää ylittävältä ajalta. 
 
Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuvasta syystä tai siksi, että asiakas on laitoshoidossa, maksua ei peritä 
myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä 
lainkaan. 
 
Ateriapalvelumaksut laskutetaan toteutuman mukaan. 
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1.9. Maksukatto 31.12.2021 saakka 
 
Asiakkaan maksamille tasasuuruisille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty 
enimmäismäärä eli maksukatto. 1.1.2021 alkaen maksukatto on 683 € / kalenterivuosi. Euromäärään 
tullaan kuitenkin tekemään indeksitarkistus samanaikaisesti, kun maksukattoa koskeva sääntely astuu 
voimaan eli 1.1.2022 alkaen. 
 
Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia 
asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Lyhytaikaista terveydenhuoltolain 67 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua laitoshoitoa tai lyhytaikaista sosiaalihuoltolain 22 §:ssä tarkoitettua laitospalvelua saavan 18 
vuotta täyttäneen asiakkaan ylläpidosta saadaan kuitenkin periä enintään 22,50 € vuorokaudelta, vaikka 
maksukatto olisi ylittynyt. 
 
Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen 
kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat 
yhdessä kerryttäneet maksukattoa. 
 
Maksukattoon lasketaan mukaan 

− terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut, 
− fysioterapiamaksut 
− sarjahoidon maksut 
− sairaalan poliklinikkamaksut 
− päiväkirurgian maksut 
− lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa 
− yö- ja päivähoidon maksut 
− kuntoutushoidon maksut 

 
Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja 
− hammashoidosta 
− sairaankuljetuksesta 
− lääkärintodistuksista 
− yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista 

 
1.9.1. Vapaakortti ja liikaa perittyjen maksujen palautus 

 
Asiakkaan on seurattava maksukattonsa ylittymistä itse. Kun maksukatto on ylittynyt, kunnan tai 
kuntayhtymän on annettava asiakkaalle maksukaton ylittymistä koskeva todistus. Todistuksen 
saamiseksi asiakkaan on pyydettäessä esitettävä alkuperäiset tositteet hänen itsensä tai hänen 
huollettavinaan olevien alaikäisten lasten saamista palveluista suoritetuista maksuista. 

 
Maksukaton täyttymisen jälkeen myönnetään vapaakortti. Vapaakortin myöntää se terveydenhuollon 
laitos, jossa maksukatto on täyttynyt. Vapaakortti on maksukaton täyttymisestä lähtien voimassa 
kalenterivuoden loppuun saakka. 
 
Jos palvelun käyttäjä on kalenterivuoden aikana suorittanut maksukattoon sisältyvistä palveluista 
maksuja enemmän kuin 683 euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Jos 
vaatimusta liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta ei ole tehty 683 euron rajan ylittymistä 
seuraavan kalenterivuoden aikana, palvelun käyttäjä menettää oikeutensa palautukseen. Jos maksun 
sisältyminen maksukattoon selviää viranomaisen tai vakuutusyhtiön päätöksen taikka muutoksenhaun 
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vuoksi vasta maksukaton seurantavuoden jälkeen, vaatimus liikaa suoritettujen maksujen 
palauttamisesta on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun päätös on annettu tai muutoksenhaun johdosta 
annettu päätös on tullut lainvoimaiseksi. 
 

1.10. Maksukatto 1.1.2022 alkaen 
 

(Asiakasmaksulakimuutos 1201/2020 § 10 k) 
1.1.2022 alkaen asiakkaalta perittyjen maksujen yhteismäärää laskettaessa otetaan huomioon 
kalenterivuoden aikana perityt maksut: 

1) terveyskeskuksen avosairaanhoidon palveluista 
2) poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta 
3) päiväkirurgisesta toimenpiteestä 
4) suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta 
5) suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä 
6) terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta 

kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja 
muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta 

7) sarjassa annettavasta hoidosta 
8) päivä- ja yöhoidosta 
9) tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta 
10) lyhytaikaisesta terveydenhuoltolain 67 §:n 1 momentissa tarkoitetusta laitoshoidosta ja 

lyhytaikaisesta sosiaalihuoltolain 22 §:ssä tarkoitetusta laitospalvelusta; 
11) terveydenhuoltolain 29 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta lääkinnällisen kuntoutuksen 

laitoskuntoutusjaksosta, jota annetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai 
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisia 
palveluja saavalle henkilölle. 

 
Edellä mainitut toimeentulotukena maksetut maksut kerryttävät asiakkaan maksukattoa. 
Maksukattoa kerryttävät myös etäyhteyksien avulla toteutetut palvelut. 
 
Palvelusetelin omavastuuosuus ei kerrytä maksukattoa. 
 
Asiakkaan tulee seurata maksukaton täyttymistä itse. Asiakasta on tiedotettava ja ohjattava 
maksukatosta ja sen seurannasta. Laskussa tulee olla tieto siitä, kerryttääkö maksu maksukattoa ja lisäksi 
tieto, että asiakkaan on itse seurattava maksukaton ylittymistä. 
 
1.11. Vapaakortti ja liikaa perittyjen maksujen palautus 1.1.2022 alkaen 

 
Asiakkaan on seurattava maksukattonsa ylittymistä itse. Kun maksukatto on ylittynyt, kunnan tai 
kuntayhtymän on annettava asiakkaalle maksukaton ylittymistä koskeva todistus. Todistuksen saamiseksi 
asiakkaan on pyydettäessä esitettävä alkuperäiset tositteet hänen itsensä tai hänen huollettavinaan 
olevien alaikäisten lasten saamista palveluista suoritetuista maksuista. 

 
Maksukaton täyttymisen jälkeen myönnetään vapaakortti. Vapaakortin myöntää se terveydenhuollon 
laitos, jossa maksukatto on täyttynyt. Vapaakortti on maksukaton täyttymisestä lähtien voimassa 
kalenterivuoden loppuun saakka. 

 
Jos palvelun käyttäjä on kalenterivuoden aikana suorittanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja 
enemmän, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Jos vaatimusta liikaa suoritettujen 
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maksujen palauttamisesta ei ole tehty maksukaton rajan ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana, 
palvelun käyttäjä menettää oikeutensa palautukseen. Jos maksun sisältyminen maksukattoon selviää 
viranomaisen tai vakuutusyhtiön päätöksen taikka muutoksenhaun vuoksi vasta maksukaton 
seurantavuoden jälkeen, vaatimus liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta on tehtävä vuoden 
kuluessa siitä, kun päätös on annettu tai muutoksenhaun johdosta annettu päätös on tullut 
lainvoimaiseksi. 
 
Kunta tai kuntayhtymä saa kerätä välttämättömiä tietoja asiakkaan maksukaton täyttymisen 
seuraamiseksi. Lisäksi kunnalla tai kuntayhtymällä on oikeus saada julkiselta tai yksityiseltä 
palveluntuottajalta välttämättömät tiedot maksukaton täyttymisen seuraamiseksi salassapitosäännösten 
estämättä. 

 
1.12. Etäpalveluista perittävät maksut 

 
Etäpalvelu / etävastaanotto (videovälitteinen tai puhelimitse) on verrattavissa perinteiseen 
vastaanottokäyntiin tai palveluun. Etäyhteyksien avulla annetusta palvelusta peritään samat maksut kuin 
esimerkiksi vastaanottokäynnistä poliklinikalla tai terveysasemalla tai kotikäynnillä annetusta palvelusta, 
mikäli palvelu on maksullinen muutoinkin. 
 
1.13. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 

 
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 50,80 €, mikäli asiakas 
on ilman hyväksyttävää syytä jättänyt saapumatta varatulle vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön; 
eikä asiakas tai hänen edustajansa ole ennalta peruuttanut vastaanottoaikaa tai palvelua. 
 
Maksu peritään kaikista ennalta peruuttamattomista terveydenhuollon palveluista ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon lyhytaikaisesta hoito- tai asumispalvelusta. Maksu peritään myös muutoin 
maksuttomista palveluista. 
 
Asiakasta tulee tiedottaa käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn palvelun maksun mahdollisuudesta sekä 
ennakolta ohjeistaa palvelun peruuttamisesta. 
 
Maksua ei peritä mielenterveys- ja päihdepalvelujen eikä psykiatrian käyttämättä jätetyistä 
vastaanottoajoista. 
 
1.14. Sotainvalidit 

 
Sotainvalideilta, joilla on 10 % haitta-aste ja jotka ovat vahingoittuneet tai sairastuneet vuosien 1939 - 
1945 sotien johdosta, ei peritä asiakasmaksua: 
 

− kotihoidosta ja kotipalveluista ja niihin liittyvistä kotihoidon tuki- ja ateriapalveluista 
− asumispalvelujen hoiva- ja ateriamaksua 
− pitkäaikaisesta perhehoidosta 
− omaishoidon tukeen kuuluvista palveluista 
− liikkumista tukevista palveluista, jotka on myönnetty sosiaalihuoltolain 23 §:n nojalla 
− sairaanhoitopalveluista 
 

 
Kalajoen kaupunki perii korvaukset edellä mainituista järjestämistään palveluista Valtiokonttorilta. 
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1.15. Rintamaveteraanit 
 

Rintamaveteraaneilta ei peritä asiakasmaksua: 
− terveyskeskuksen lääkärikäynneistä 
− kotipalvelusta, kotisairaanhoidosta ja kotisairaalahoidosta 
− kotiin annettavista ateriapalveluista ja tukipalveluista (tukipalveluja esim. turvapuhelin-, asiointi-, 

kauppa-, saattaja-, kylvetys-, siivous- ja pyykki- vaatehuoltopalvelu sekä apteekin lääkkeiden 
annosjakelupalvelu) 

− sosiaalihuoltolain mukaisesta liikkumista tukevasta palvelusta 
− omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta 
− sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen asumispalvelun hoivasta/huolenpidosta ja aterioista 
− perhehoitolain mukaisesta pitkäaikaisesta perhehoidosta 
− terveydenhuoltolain 24 §:n mukaisesta lääkinnällisestä kuntoutuksesta 
 

Kalajoen kaupunki perii korvaukset edellä mainituista järjestämistään palveluista Valtiokonttorilta. 
 
1.16. Maksujen ja hintojen arvonlisävero 

 
Kaikki tässä asiakirjassa olevat hinnat ja maksut ovat arvonlisäverottomia, ellei asiasta toisin mainita. 
 

2. Pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa tarvitsevien 
henkilöiden oikeus vaihtaa kotikuntaa ja asuinpaikkaa 
 
Kotikuntalain 3 a §:n mukaan pitkäaikaisessa eli yli vuoden kestävässä hoitosuhteessa kotikuntansa 
ulkopuolella asuvalla on kotikunnan valintaoikeus. Oikeus koskisi henkilöä, joka on viranomaispäätöksellä 
sijoitettu laitoshoitoon, perhehoitoon tai asumaan asumispalvelujen avulla muun kuin kotikuntansa 
alueella. 
Sosiaalihuoltolain 16 a §:n mukaan henkilöllä, joka ikänsä, vammaisuutensa tai muun sellaisen syyn vuoksi 
ei kykene asumaan itsenäisesti, on oikeus hakea palveluja ja hoitopaikkaa myös muusta kuin 
kotikunnastaan. Kunnan tulee käsitellä hakemus, arvioida hakijan palvelutarve ja tehdä myöntämisestä 
päätös. Saatuaan palveluja ja hoitopaikkaa koskevan päätöksen, hakija voi muuttaa kyseiseen kuntaan. 
 
Kotikunnan valintaoikeus koskee käytännössä lähinnä henkilöitä, jotka tarvitsevat uudessa kunnassa 
asuakseen laitoshoitoa, perhehoitoa tai sijoitusta palveluasumisyksikköön. 
Henkilöt, jotka asuvat omassa vuokra- tai omistusasunnossa eivät lähtökohtaisesti kuulu lain soveltamisen 
piiriin. 
 
Uusi kotikunta perii asiakkaalta järjestämistään palveluista asiakasmaksut omien perusteittensa 
mukaisesti. 
 
Vastuu kunnan päätökseen perustuvasta perhehoidon, laitoshoidon tai asumispalvelujen tosiasiallisista 
kustannuksista säilyy muuton jälkeen henkilön aiemmalla kotikunnalla. Uusi kotikunta laskuttaa 
kustannuksia vastaavan korvauksen aiemmalta kotikunnalta 
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3. Kotiin annettavien palveluiden maksut 
 
3.1. Kotihoidon maksut 

 
Kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) maksut määräytyvät sen mukaan, onko hoito tilapäistä vai 
jatkuvaa ja säännöllistä.  
 
3.2. Tilapäisen ja satunnaisen kotihoidon maksut 
 
Tilapäisestä kotihoidosta peritään  12,00 € / tunti  
(Maksimilaskutus 36 € / päivä, minilaskutus yhdestä tunnista 12,00 €) 
 
Tilapäinen kotisairaanhoidon käynti   12,00 € 
 
Lääkärin kotikäynti    18,90 € 
Hammaslääkärin kotikäynti  18,90 € 
 
Maksua ei peritä hoitotarpeen arviointikäynneiltä, hyvinvointia edistäviltä kotikäynneiltä ja omaishoidon 
palveluohjaajan käynneiltä. 
 
Tilapäisen kotisairaanhoidon kaikki käyntimaksut kerryttävät asiakasmaksukattoa 1.1.2022 alkaen. 
 
3.3. Jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta (kotipalvelusta ja kotihoidosta) sekä pitkäaikaisesta 

asumispalvelusta perittävä maksu 
 
Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun maksu peritään silloin, jos asiakas saa kotisairaanhoi-
don/kotisairaalahoidon/kotipalvelun/kotihoidon palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun sen 
alkamisesta lukien arvioidaan kestävän vähintään kaksi kuukautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt 
vähintään kaksi kuukautta. 

 
Kunta saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispal-
velusta kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan 
maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia. 
 
Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrättäessä käytetään maksuprosenttia, joka 
vastaa palveluntien keskimääräistä määrää. 
Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähim-
pään kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin. 
 

Asiakkaan kuukausimaksu on enintään alla olevan maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittä-
vistä bruttokuukausituloista. 
 
Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla kustakin seuraavasta henki-
löstä. 
 Henkilö-

määrä 
1 

Henkilö-
määrä 

2 

Henkilö-
määrä 

3 

Henkilö-
määrä 

4 

Henkilö-
määrä 

5 

Henkilö-
määrä 

6 
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Bruttotuloista vä-
hennettävä osuus  
(tuloraja) 

588 € 
 

1.084 € 1.701 € 2.103 € 2.546 € 2.924 € 

Palvelutunnit / kk %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus 
4 tuntia tai vä-
hemmän 

8 7 6 6 6 6 

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

6 12 10,5 9 9 9 9 

7 14 12,25 10,5 10,5 10,5 10,5 

8 16 14 12 12 12 12 

9 17 14,75 12,5 12,5 12,5 12 

10 18 15,5 13 13 13 12 

11 19 16,25 13,5 13,5 13,5 12 

12 20 17 14 14 14 12 

13 21 17,75 14,5 14,5 14 12 

14 22 18,5 15 15 14 12 

15 23 19,25 15,5 15,5 14 12 

16 24 20 16 16 14 12 

17 24,5 20,5 16,5 16 14 12 

18 25 21 17 16 14 12 

19 25,5 21,5 17,5 16 14 12 

20 26 22 18 16 14 12 

21 26,5 22,5 18,5 16 14 12 

22 27 23 19 16 14 12 

23 27,5 23,5 19 16 14 12 

24 28 24 19 16 14 12 

25 28,5 24 19 16 14 12 

26 29 24 19 16 14 12 

27 29,5 24 19 16 14 12 

28 30 24 19 16 14 12 

29 30,5 24 19 16 14 12 

30 31 24 19 16 14 12 

31 31,5 24 19 16 14 12 

32 32 24 19 16 14 12 

33 32,5 24 19 16 14 12 

34 33 24 19 16 14 12 

35 33,5 24 19 16 14 12 

36 34 24 19 16 14 12 

37 34,5 24 19 16 14 12 

38 tai enemmän 35 24 19 16 14 14 

 
 

3.4. Kotihoidon palveluseteli 
 
Kotihoidon palvelusetelin myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin. Asiakkaalla ei ole ehdotonta 
oikeutta saada palveluseteliä; kunta voi järjestää palvelut myös omana toimintana tai ostopalveluna. Koti-
hoidon palvelusetelejä myönnetään myös varatun määrärahan mukaan. 
  
Asiakas ja palveluntuottaja tekevät sopimuksen palvelusta ja asiakas maksaa omavastuuosuuden palvelun-
tuottajalle. Säännöllisen kotihoidon palveluseteli on tulosidonnainen.  
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Säännöllisen kotihoidon palveluseteli: 
− arkisin enintään 27 €/h ja sunnuntaisin 36 €/h 

 

Esimerkki säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvon ja asiakkaan omavastuun laskemisesta: 
Asiakas asuu yksin. Bruttotulot 1400 €/kk, palveluseteli myönnetty 15 h/kk (arkisin). Palvelutuottajan tunti-
hinta 33 €/h.   
 
Asiakkaalle myönnettävän palvelusetelin arvo (kunta maksaa palveluntuottajalle) lasketaan seuraavasti: 

− kunnan palvelusetelin enimmäistuntihinta 27 €/h – (bruttotulot 1400 € - tuloraja 576 €) x 28 % 
kuukausimaksu taulukosta: 15) = 27 € - 15,38 € = 11,62 € 

Asiakkaan omavastuu: palvelutuottajan tuntihinta – palvelusetelin arvo = 33 € - 11,62 € = 21,38 €/tunti Mi-
käli asiakkaan tulot muuttuvat oleellisesti palvelusetelin myöntämisen jälkeen tulee asiakkaan tai hänen 
omaisensa ottaa yhteyttä mahdollista setelin arvon tarkistusta varten. 
 
3.5. Kotihoidon tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut 
 
Kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakkaalta kohtuullisen maksun asiakassuunnitelmaan sisältyvistä tuki-
palveluina järjestettävistä tai asumispalveluun liittyvistä ateria-, vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- ja tur-
vapalveluista, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävistä palveluista sekä muista vastaavista asu-
mista tukevista palveluista 
 
(suluissa oleva hinta = aikaisempi hinta) 

Ateriapalvelu 
Kotiin kuljetettu lounas    8,50 € (8,00 €) 
Lounas palvelukeskuksessa tai keskuskeittiöllä  7,00 € (6,80 €) 
Ateriapaketti (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen 
ja iltapala)    14,00 €/pv  
 
Hygieniapalvelu 
Suihku-/saunapalvelu ilman kuljetusta   7,50 €  
 
Turvapalvelu ja teknologia 
Kaupungin kautta välitettyjen turvapuhelinten käyttömaksut kaupunki laskuttaa asiakkaalta. 
 
Turvapuhelin    29 €/kk 
Paikantava turvapuhelin    34 €/kk 
Turvapuhelimen lisälaitteet 
(kuten ovihälyttimet, lisäranneke)   5,50 €/kk 
Kotihoidon henkilöstön suorittama turvakäynti  12 € 
(maksua ei peritä säännöllisen kotihoidon asiakkailta, mikäli turvakäynnin tekee kotihoidon työntekijä) 
Lääkeautomaatti    20 €/kk (30 €/kk) 
 
Kotihoidon etäkäynnit täydentävät tai korvaavat jatkossa kotihoidon käyntejä ja kotihoidon palvelukoko-
naisuutta. Uusia ratkaisuja kokeiltaessa asiakkaalta ei vielä peritä päätelaitteesta kuukausivuokraa, vaan 
sitä tarjotaan asiakkaalle maksuttomasti käyttöön. Asiakkaan laskutuksessa huomioidaan etäpalveluna an-
nettu kotihoito palvelun keston mukaisesti.  
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Asiointi- ja kauppapalvelu 
Säännöllisen kotihoidon asiakkailta ei peritä suunnitelmaan perustuvasta kauppapalvelusta erillistä mak-
sua, vaan aika huomioidaan säännöllisen kotihoidon palvelun määrässä ja kuukausimaksussa. 
  
Muilta asiakkailta peritään tilapäisen  
kotihoidon käyntimaksu    12 € 
Tukipalvelukuljetuksiin yhdistettynä tai  
kauppakassipalveluna    6 €/kerta  
 
Vaatehuolto 
Asiakkaan pyykinpesu tapahtuessa muualla kuin kotona tai taloyhtiön pesutuvassa, tällöin yksityisessä pe-
sulassa pestyn pyykin pesula laskuttaa suoraan asiakkaalta tai kaupunki laskuttaa asiakkaalta. 
 
Päivätoiminta 
Päivätoiminta ilman kuljetusta 
(sis. lounas, päiväkahvi ja ohjelma)   10,50 € 
Päivätoiminta kuljetuksella 
(sis. lounas, päiväkahvi, ohjelma ja kuljetus)  17,10 € 
 
Kuljetuspalvelu  
Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun omavastuuosuus määräytyy yhdensuuntaisen kilometreihin 
perustuvan taksan mukaan. 
 

Km Hinta € 

6 3,50 

9 4,00 

12 4,50 

16 5,50 

20 7,00 

25 7,50 

30 8,50 

35 9,00 

40 9,50 

45 10,50 

50 11,50 

 
Aurauspalvelu 
Aurauspalvelun maksu    95 €/talvikausi  
 
Saattajapalvelu 
Saattajapalvelu    20 €/h  
maksu peritään myös säännöllisen kotihoidon asiakkailta 
 
 
3.6. Lapsiperheiden kotipalvelu 
 
Lapsiperheiden tilapäinen ja säännöllinen kotipalvelu on maksutonta. 
 



Kalajoen kaupunki  12 (26) 
Hyvinvointipalvelut   
  517/02.05.00/2021 
  
 
 

Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki | kirjaamo@kalajoki.fi | +358 8 46 911 | www.kalajoki.fi | Y-tunnus 
0185924-7 

3.7. Omaistaan tai läheistään hoitavan henkilön vapaa 
 
Omaishoitajan vapaapäivänä annettava hoito saa maksaa hoidettavalle enintään 11,40 euroa päivältä. 
 
3.8. Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisen asumispalvelun 

asiakasmaksussa huomioitavat tulot 
 

− jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot 
tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä 

− laskennallinen metsätulo (tarkemmin asiakasmaksulaki 10 i §) 
− opintojen johdosta saadut apurahat tai tunnustuspalkinto otetaan tulona huomioon siltä osin kuin 

se säädetään veronalaiseksi tuloksi 
− lasten kotihoidon tuki 
− opintoraha ja aikuiskoulutustuki 
− eläkettä saavan hoitotuki (siihen sisältyvää veteraanilisää ei huomioida tulona) 
− elatusapu ja elatustuki 
 

Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kulunei-
den 12 kk:n keskimääräinen kuukausitulo. 

 
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia (lukuun otta-
matta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea). 
 
Näitä tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja tuloja ovat esimerkiksi: 

− lapsilisä 
− vammaistuki 
− kansaneläkelain mukainen lapsikorotus 
− asumistuki 
− sotilasavustus ja asevelvollisen päiväraha 
− toimeentulotuki 
− veteraanien etuudet (ml. ylimääräinen rintamalisä ja rintamalisä) 

 
3.9. Tuloista tehtävät vähennykset jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annettavassa palvelussa sekä 

pitkäaikaisessa asumispalvelussa 
 
− asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtu-

vat muut vastaavat kustannukset 
− avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu hyvitys 
− kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen on 

suoritettava rahana 
− edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään em. perus-

maksun suuruisena) 
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4. Asumispalvelujen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon 
maksut 

 

4.1. Palvelun pitkäaikaisuus 
Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen, pitkäaikainen perhehoito, pitkäaikainen laitoshoito on ky-
seessä silloin, jos tehostetun palveluasumisen, perhehoidon, laitoshoidon/-palvelun arvioidaan sen 
alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta. 
 

4.2. Lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen maksut 
 
Lyhytaikainen asuminen tarkoittaa lyhyttä hoitojaksoa tehostetun palvelun yksikössä. Lyhytaikaishoi-
toa voidaan järjestää myös säännöllisesti toistuvina hoitojaksoina esimerkiksi omaishoitajien vapaapäi-
viksi ja kuntouttavana hoitona kotona selviytymisen tueksi. Lyhytaikaisesta asumispalvelusta asiakas 
maksaa vuorokausihinnan, joka ei kerrytä terveydenhuollon maksukattoa. 
 
Lyhytaikaishoidon maksu   35€/vrk 
 
Omaishoidon tuen asiakas   11,40€/vrk (lakisääteisiltä vapaavuorokausilta),  
muilta päiviltä    35 €/vrk 
 
Käyttämättä ja peruuttamattomasta lyhytaikaishoidon jaksosta peritään maksu kohdan 1.13.  
mukaisesti. 
 

4.3. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon 
maksut 

 
Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa ja pitkäaikaisessa lai-
toshoidossa olevalta asiakkaalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksu on 
enintään 85 % asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty kohdassa 4.3.2. mainitut vähennykset. 
 
Jos asiakas on välittömästi ennen em. palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avolii-
tossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlasket-
tujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 % puolisojen yhteenlasketuista 
nettokuukausituloista, joista on tehty kohdassa 4.3.2. mainitut vähennykset. 
 
Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, maksu on enin-
tään 85 % asiakkaan nettokuukausituloista. 
 
Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumi-
sen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 164 € kuukaudessa ja pitkäaikaisen laitos-
hoidon asiakkaalle vähintään 110 € kuukaudessa. 
 
Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon palvelua käyt-
täneiden henkilöiden tulot siten kuin asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa tarkemmin säädetään. 
 
Tehostettuun palveluasumiseen liittyvistä tukipalveluista ei peritä erillistä maksua. 
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4.3.1. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen 
laitoshoidon asiakasmaksussa huomioitavat tulot 

 
− jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut ansio- ja pääomatulot ennakonpidätyksen ja ennakonkan-

non jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä sekä verosta vapaat 
tulot 

− jos maksu määräytyy asiakkaan ja tämän puolison yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella, 
kuukausitulona otetaan lisäksi huomioon puolison vastaavat tulot 

− laskennallinen metsätulo (asiakasmaksulaki 10 i §) 
− vammaistuki (alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen) 
− jatkuvat tai vuosittain toistuvasti opintojen johdosta saadut apurahat tai tunnustuspalkinto ote-

taan tulona huomioon siltä osin kuin ovat veronalaista tuloa 
− opintoraha ja aikuiskoulutustuki 
− lasten kotihoidon tuki 
− eläkettä saavan hoitotuki (siihen sisältyvää veteraanilisää ei huomioida tulona) 
− jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi 

kuluneiden 12 kk keskimääräinen kuukausitulo 
 

Tulona ei oteta huomioon 
− lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua 
− tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia (lukuun ottamatta vammaistukea ja 

eläkettä saavan hoitotukea) 
− Näitä tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja tuloja ovat esimerkiksi: 
− lapsilisä 
− kansaneläkelain mukainen lapsikorotus 
− asumistuki (tämä huomioidaan kuitenkin vuokran vähennyksenä perustuen asiakasmaksulakiin § 

10 d) 
− sotilasavustus ja asevelvollisen päiväraha 
− toimeentulotuki 
− veteraanien etuuksia (ml. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä) 
 
4.3.2. Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, 

pitkäaikaisessa perhehoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 
 

− asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtu-
vat muut vastaavat kustannukset 

− elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on 
elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen asumispalvelun alkamista 

− avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu hyvitys 
− kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen on 

suoritettava rahana 
− edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään em. perus-

maksun suuruisena) 

 
Lisäksi asiakkaan kuukausituloista vähennetään todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen 
tehostettuun palveluasumiseen, pitkäaikaiseen perhehoitoon tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon 
siirtymistä enintään: 
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− omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut keskimääräisesti viimeisten 
kuuden kuukauden ajalta (huomioidaan asiakkaan osuus esimerkiksi kiinteistöverosta ja kohtuulli-
set lämmityskulut, asunto-osakkeen hoitovastike, pakollinen kotivakuutus) 

− vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut asuin-
huoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomis-
ajalta (muina välttämättöminä kustannuksina huomioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus) 

− asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tarkoitettu käyt-
tövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut kolmelta kuukau-
delta (muina välttämättöminä kustannuksina huomioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus) 

 
Tuloista tehtävät erityiset vähennykset maksun perusteena olevista tuloista pitkäaikaisessa 
tehostetussa palveluasumisessa: 
− kohtuulliset asumismenot, joita pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta asumisesta aiheu-

tuu (vähennettynä asumistuella) 
− terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja pe-

rusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu saamaan korvausta sairausvakuutuslain 
nojalla. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa antaman selvityksen pe-
rusteella maksun määräämisen perusteena olevista tuloista asiakkaalle aiheutuvien lääkekustan-
nusten mukaan, kuitenkin enintään sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavas-
tuun suuruisena. 

− muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja 
perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa hakemuksesta siltä 
osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan 
terveydelle tarpeellisiksi. 

 
Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa lai-
toshoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita sosiaalihuollon avohoidon palvelumaksuja, 
kuten kotihoidon tai päivätoiminnan maksua 
 
 

4.4. Erityisryhmien asumispalvelut 
 

4.4.1. Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella järjestetyn lyhytaikaisen asumispalvelun 
maksut 

 
Lyhytaikainen asuminen ja asumisen arviointijaksot (joiden kesto yhtäjaksoisesti enintään 1 kk): 
 
Lyhytaikainen asumisen ylläpitomaksu  35 €/vrk 
 
Omaishoidon tuen asiakas   11,40 €/vrk (lakisääteisiltä vapaavuorokausilta), 
muilta päiviltä    35 €/vrk 
 
Päivä- ja yöaikaisen asumisen ylläpitomaksu 23 €/päivä tai yö 
(klo 20 - 08 ja 8 - 16, hoitoajan ylittyessä peritään vuorokausihinta)  
 
Päiväkävijät > alle 4 tunnin ylläpitomaksu  5 €, 
4 – 7 tuntia    12,50 € 
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Käyttämättä ja peruuttamattomasta lyhytaikaishoidon jaksosta peritään maksu kohdan 1.13. mukai-
sesti. 
 
4.4.2. Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisen asumispalvelun ateriamaksut 
 
Aamupala    2,50 € 
Lounas    6 € 
Päiväkahvi    1 € 
Päivällinen    3,50 € 
Iltapala    1 € 

 
 

4.4.3. Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella järjestetty pitkäaikainen asumispalvelu 
 
Vammaispalvelulain perusteella järjestetty pitkäaikainen asumispalvelu:  
Asiakas maksaa itse vuokran, sähkö- ja vesimaksut (voivat sisältyä vuokraan), ateriat ja muut 
jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset sekä ylläpitomaksun. 
 
Kehitysvammalain perusteella järjestetty pitkäaikainen asumispalvelu: 
Asiakas maksaa ateriat ja muut jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset sekä ylläpitomaksun. 
Lisäksi asiakas maksaa vuokran suoraan vuokranantajalle. Vuokraan sisältyy kiinteistön huoltomenot ja 
asukkaiden käytössä olevien yhteisten tilojen jyvitetty osuus. Lisäksi asiakas maksaa esim. sähkö- ja 
vesimaksut. 
 
Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella järjestetyn pitkäaikaisen asumispalvelun 
ylläpitomaksuun sisältyy: 
Yhteisissä tiloissa yhteiskäytössä olevat laitteet, välineet, sisustustarvikkeet ja muut tarvikkeet. 
 
Ylläpitomaksua ei peritä henkilökunnan antamasta hoivasta ja huolenpidosta. Ylläpidolla tarkoitetaan 
tavanomaisia vastaavia menoja eli sellaisia menoja, joista henkilölle aiheutuisi kustannuksia joka 
tapauksessa kuten esim. siivous, pesu- ja puhdistusaineet ja siivoustarvikkeet, vaatehuolto. 
 
Ylläpitomaksu määräytyy yksilöllisesti 
1. luokka   2,00 €/vrk 
2. luokka   3,00 €/vrk 
3. luokka   4,50 €/vrk 
 
Kun asiakas solmii huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopimuksen ja maksaa sen mukaisen vuokran, 
vuokra ei sisälly ylläpitomaksuun. 
 
Pitkäaikaisen asumispalveluasiakkaan omaan käyttöön jätetään käyttövaraa vähintään 164 €/kk 
nettotuloista. Käyttövaraa laskettaessa huomioidaan nettotulot ja tuloista tehtävät vähennykset, jotka 
on lueteltu kohdassa 3.8. ja 3.9. 
 
4.4.4. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelut 
 
Mielenterveys- ja päihdepalveluissa järjestetään tuettua asumista henkilöille, jotka tarvitsevat tukea 
itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Palveluasumisella tarkoitetaan palve-
luasunnossa järjestettävää asumista ja palveluita. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelut 
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voidaan järjestää yksilöllisen suunnitelman mukaisesti joko omana palveluna, ostopalveluna tai 
palvelusetelillä. 
 
4.4.5. Lyhytaikainen palveluasuminen 
 
Lyhytaikainen hoito    35 €/vrk 
 
Omaishoidon tuen asiakas   11,40 €/vrk (lakisääteisiltä vapaavuorokausilta), 
muilta päiviltä    35 €/vrk 
 
 
Kuntouttava päivätoiminta ilman kuljetusta  10,50 €  
(sis. lounas, päiväkahvi, ohjelma) 
 
Käyttämättä ja peruuttamattomasta lyhytaikaishoidon jaksosta peritään maksu kohdan 1.13. mukai-
sesti. 
 
4.4.6. Pitkäaikainen palveluasuminen 
 
Kunta saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta 
asumispalvelusta kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien 
määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia. 

 
Maksu määräytyy kohdan 3.3. mukaisesti. 
 
Pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksussa olevat tulot ja tuloista tehtävät vähennykset 
määräytyvät kohtien 3.8. ja 3.9. mukaan. 
 
Asumispalvelujen tukipalvelumaksut määräytyvät kohdan 3.5. mukaan.   
 

4.5. Kehitysvammalain mukainen laitoshoito ja perhehoito 
 
4.5.1. Pitkäaikainen laitoshoito 
Täydestä ylläpidosta peritään ylläpitomaksuna (asiakasmaksuasetus 21 §): 
 
Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään asiakkaan tulojen mukainen kuukausimaksu: maksu on 
enintään 85 % hoidossa olevan nettotuloista. Asiakkaalle jätetään käyttövaraa 15 % nettotuloista, 
kuitenkin vähintään 110 € kuukaudessa. Maksua määrättäessä huomioitavat tulot, menot ja 
vähennykset määräytyvät kohdassa 4.3. selvitetyn mukaan. 
 
4.5.2. Pitkäaikainen perhehoito 
Kehitysvammalain mukaisen pitkäaikaisen perhehoidon ylläpitomaksun määräytymisperustetta ei ole 
säädetty asiakasmaksulaissa 1.7.2021 lukien. Asiakasmaksulain 4 §:n mukaan kehitysvammaisen 
ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuotialle annettavaa osittaista 
ylläpitoa. 
 
Täydestä ylläpidosta peritään ylläpitomaksu, joka perustuu asiakkaan nettotuloihin. Ylläpitomaksu 
sisältää ateriat, asumisen ja perhehoitokodin yhteisissä tiloissa yhteiskäytössä olevat laitteet, välineet 
tms. 
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Ylläpitomaksu on enintään 85 % hoidossa olevan nettotuloista. Asiakkaalle jätetään käyttövaraa 15 % 
nettotuloista, kuitenkin vähintään 164 € kuukaudessa. 
 
Pitkäaikaisen perhehoidon maksua täydestä ylläpidosta määriteltäessä huomioidaan seuraavat 
nettotulot: 
− jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut ansio- ja pääomatulot ennakonpidätyksen ja ennakonkan-

non jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä sekä verosta vapaat 
tulot 

− laskennallinen metsätulo (asiakasmaksulaki 10 i §) 
− vammaistuki (alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen) 
− jatkuvat tai vuosittain toistuvasti opintojen johdosta saadut apurahat tai tunnustuspalkinto ote-

taan tulona huomioon siltä osin kuin ovat veronalaista tuloa 
− opintoraha ja aikuiskoulutustuki 
− lasten kotihoidon tuki 
− eläkettä saavan hoitotuki (siihen sisältyvää veteraanilisää ei huomioida tulona) 
 
Jos asiakkaan tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kk keskimää-
räinen kuukausitulo. 
 
Tulona ei oteta huomioon: 
− lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua 
− tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia (lukuun ottamatta vammaistukea ja 

eläkettä saavan hoitotukea) 
 

Näitä tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja tuloja ovat esimerkiksi: 
o lapsilisä (Perhehoidossa olevan lapsilisä siirretään perhehoitajalle lapsesta aiheutuvien 

kustannusten korvaamiseen (lapsilisälaki 11 §) 
o kansaneläkelain mukainen lapsikorotus 
o toimeentulotuki 
o veteraanien etuuksia (ml. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä) 

 
Tuloista tehtävät vähennykset 
− edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään em. perus-

maksun suuruisena) 
− terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja pe-

rusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu saamaan korvausta sairausvakuutuslain 
nojalla. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa antaman selvityksen pe-
rusteella maksun määräämisen perusteena olevista tuloista asiakkaalle aiheutuvien lääkekustan-
nusten mukaan, kuitenkin enintään sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavas-
tuun suuruisena. 

− muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja 
perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa hakemuksesta siltä 
osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan 
terveydelle tarpeellisiksi. 

− asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtu-
vat muut vastaavat kustannukset 

− elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on 
elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen palvelun alkamista 

− avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu hyvitys 
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− kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen on 
suoritettava rahana 

− todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen perhehoitoon siirtymistä samoin perustein kuin kap-
paleessa 4.3.2. 

 
 
4.5.3. Lyhytaikainen laitoshoito 
Täydestä ylläpidosta peritään lyhytaikaisessa laitoshoidossa maksu 48,90 €/hoitopäivä sisältää ateriat, 
majoituksen ja muut kulut hoidon ajalta. Asiakasmaksu peritään myös tulo- ja lähtöpäivältä. 
 
4.5.4. Lyhytaikainen perhehoito / viikonloppuhoito 
 
Lyhytaikainen hoito   35 €/vrk 
 
Omaishoidon tuen asiakas   11,40 €/vrk (lakisääteisiltä vapaavuorokausilta), 
muilta päiviltä    35 €/vrk 
 
Kuntouttava päivätoiminta ilman kuljetusta  10,50 €. 
(sis. lounas, päiväkahvi, ohjelma) 
 
Käyttämättä ja peruuttamattomasta lyhytaikaishoidon jaksosta peritään maksu kohdan 1.13. mukai-
sesti. 
 
4.5.5. Omaishoitajan vapaan aikainen hoito 
Kun kyse on kehitysvammaisten erityishuoltolain (519/1977) mukaisiin palveluihin oikeutetun 
asiakkaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta ylläpitomaksu on 11,40 
€/vapaavuorokausi, mikäli hoito on järjestetty laitokseen, kodin ulkopuoliseen perhehoitoon tai 
asumispalveluun. 
 
Maksua ei peritä alle 16-vuotiaalta ja oppivelvolliselta nuorelta sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana 
hän täyttää 16 vuotta, kun kyse on hänen omaan kotiinsa järjestetystä omaishoitajan lakisääteisen 
vapaan aikaisesta hoidosta. 
 
4.5.6. Kuntoutushoidon maksut 
Vammaiselle henkilölle terveydenhoitolain (1326/2010) 29 §:n 1 mom 7. kohdassa tarkoitettuna 
laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta 
kuntoutushoidosta peritään 16,90 € hoitopäivältä. 
 
Em. maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä 
siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. 
 

4.6. Asumispalvelujen palveluseteli 
 
Palvelusetelillä kaupunki sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin palvelumaksun ja perusmaksun 
kustannuksista asiakkaalle myönnetyn setelin suuruisen summan.  
 
Asiakas maksaa itse 

o palvelumaksun omavastuuosuuden 
o vuokran 
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o ateriat 
o lääkkeet 
o muut henkilökohtaiset kulut 

 

Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää se osuus hoivan ja hoidon kokonaiskustannuksista, joka ylittää pal-
velusetelin arvon. Myönnettävän palvelusetelin suuruuteen vaikuttavat asiakkaan tulot. 

Asumispalveluiden palvelusetelistä löytyy tarkemmin tietoa: 
https://kalajoki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/palveluasuminen/palveluseteli/ ja palve-
luasumisen palvelusetelin sääntökirja https://kalajoki.fi/wp-content/uploads/2020/11/Palveluasumi-
sen-palvelusetelin-saantokirja_saavutettava.pdf 
 
 

5. Terveyspalvelujen maksut 
 

5.1. Terveyskeskuksen avohoidon maksut 
 
5.1.1. Lääkäripalvelujen maksut 
 
Terveyskeskuksen avohoidon lääkäripalvelumaksu  20,60 € / käynti: 
− maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana 
− maksua ei peritä veteraanitunnuksen omaavilta ja alle 18 -vuotiailta  
 
Käyntimaksu peritään myös todistus / lausuntokäyntien yhteydessä. 
 
Etäpalvelu (puhelimitse tai videovälitteisesti internetyhteyden kautta) on verrattavissa 
vastaanottokäyntiin, josta peritään käyntimaksu. 
 
Katso lisäksi kohta 1.6. Muualta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu 
 
5.1.2. Hoitajavastaanotot 
Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotot ovat maksuttomia 1.7.2021 alkaen, kun hoitovastuu 
on hoitajalla. Mikäli vastaanottotapahtuma muuttuu lääkärin vastuulle, peritään lääkäripalvelumaksu 
kappaleen 5.1.1. mukaisesti.  
 
5.1.3. Muiden kuin valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvien rokottiden antaminen 
Maksua ei peritä rokottamisesta ja rokotteista (rokoteaineista), mikäli rokottaminen perustuu 
kansalliseen rokotusohjelmaan tai kyse on lääkärin määräykseen perustuvasta perussairauden vuoksi 
tarpeellisesta rokottamisesta (ts. kun rokottaminen kuuluu potilaan sairauden hoitoon). 
 
Mikäli rokottamisen tarve johtuu vapaa-ajan matkailusta, maksua ei peritä rokottamisesta 
(toimenpiteestä ja rokottamista varten varatusta käynnistä), mutta potilaan tulee itse hankkia 
rokoteaine apteekista. Tällaisia vapaa-ajan matkailuun liittyviä potilaan itsensä hankittavia 
rokoteaineita ovat esimerkiksi keltakuumerokote, rokote Japanin aivotulehdusta vastaan, matkaa 
varten tarvittava lavantautirokote. 
 
 

https://kalajoki.fi/wp-content/uploads/2020/11/Palveluasumisen-palvelusetelin-saantokirja_saavutettava.pdf
https://kalajoki.fi/wp-content/uploads/2020/11/Palveluasumisen-palvelusetelin-saantokirja_saavutettava.pdf
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5.2. Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito 

 
5.2.1. Perusmaksut 
− perusmaksu suuhygienisti   10,20 € / käynti 
− perusmaksu hammaslääkäri   13,10 € / käynti 
− perusmaksu erikoishammaslääkäri  19,20 € / käynti 
− alle 18 -vuotiaille suun ja hampaiden tutkimus ja hoito on maksutonta 
 
Odottavan perheen terveystarkastus suuhygienistillä on maksuton. 
 
5.2.2. Maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesta ja sairauksien hoidosta toimenpiteeltä 

vaativuusluokan mukaan 
− vaativuusluokka: 0-2  8,40 € 
− vaativuusluokka: 3-4  18,90 € 
− vaativuusluokka: 5-7  37,50 € 
− vaativuusluokka: 8-10  54,90 € 
− vaativuusluokka: 11-  77,00 € 
 
Toimenpiteiden vaativuusluokitusten sisältö löytyy linkistä: 
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Suun-terveydenhuollon-vastaavuusluettelo-
2021.pdf 
 
5.2.3. Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimus ja hoito 
Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimus ja hoito 41,20 € / käynti. 
 
Odottavan äidin sylkitutkimus on maksuton. 
 
5.2.4. Kuvantamistutkimukset 
− hammaskuva  8,40 €  
− panoraamaröntgen  18,90 € 
− ehkäisevä hoito: SC-ryhmän suun 

terveyden edistämisen toimenpiteet 8,40 € 
 
5.2.5. Proteettiset toimenpiteet 
− proteesin pohjaus  54,90 € 
− proteesin korjaus  37,50 € 
− akryyliosa- ja kokoproteesi  183,50 € 
− kruunut ja sillat hampaalta  183,50 € 
− rankaproteesi  222,70 € 
 
Maksua ei saa periä hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä 
kliinisestä työstä henkilöiltä, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, 
veteraanitunnuksen omaavilta henkilöltä tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä 
palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 
momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta. 
 

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Suun-terveydenhuollon-vastaavuusluettelo-2021.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Suun-terveydenhuollon-vastaavuusluettelo-2021.pdf
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5.2.6. Maksukatto / suun ja hampaiden tutkimus- ja hoitomaksut 
1.1.2022 alkaen suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut, hammasteknisiä 
kuluja lukuun ottamatta, kerryttävät asiakkaan vuotuista maksukattoa. 
 

5.3. Lääkinnällinen kuntoutus 
Terveydenhuoltolain 29 §:ssä tarkoitetun lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut. 
 
5.3.1. Neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus  sekä 

sopeutumisvalmennus –ja kuntoutusohjaus 
 
ovat maksuttomia (asiakasmaksulaki 5 §) 
 
5.3.2. Apuvälinepalvelut ja apuvälineet 
Apuvälineet, apuvälinepalvelut ja niiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto ovat maksuttomia,  
 
paitsi silloin, kun apuvälineen tarve aiheutuu työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015), 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981), sotilasvammalain (404/1948), 
liikennevakuutuslain (279/1959), potilasvahinkolain (585/1986) tai näitä vastaavan aikaisemman lain 
mukaan korvattavasta vahingosta tai ammattitaudista. 
 
5.3.3. Perusterveydenhuoltona annetut terapiat 
 
11,40 € / hoitokerta, kun kysymys ei ole sarjahoidosta 
 
− fysioterapia 
− toimintaterapia 
− puheterapia 
− muusta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta tai terapiasta 

 
Alle 18 -vuotiaille maksuton. 
 
Terapeutin suorittamat apuvälinearviokäynnit ovat maksuttomia. 
 
5.3.4. Fysioterapian ohjattu ryhmäkuntoutus 
 

• kausimaksu 10 x ryhmä 15,00 € syyskausi ja 15,00 € kevätkausi 

• kausimaksu 15 x ryhmä 22,50 € syyskausi ja 22,50 € kevätkausi 

 
Kausimaksu peritään osallistumiskerroista riippumatta. Jos asiakas terveydellisistä syistä keskeyttää 
ryhmän, ei alle neljän (4) kerran käynneistä peritä maksua. 
 
5.3.5. Sarjassa annettava hoito terveyskeskuksessa 
 
11,40 € / hoitokerta. 
 
− maksu peritään enintään 45 hoitokerralta/vuosi, jonka jälkeen maksuton 
− alle 18-vuotiaille maksuton 
− mielenterveystyössä annettu sarjahoito kuten psykoterapia maksutonta (Asiakasmaksulaki 5 §) 
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5.3.6. Fysio- tai toimintaterapeutin kotikäynti 
 
11,40 € / käynti 
 
− kotiutumiseen liittyen 1 – 2 kotikäyntiä maksuttomia 
− säännöllisen kotihoidon asiakkaalle maksuton 
− apuvälinearviokäynnit maksuttomia 
 

5.4. Erikoissairaanhoidon maksut 
 
Poliklinikkamaksu on 41,20 € / käynti. 
 
Poliklinikkakäynti on maksuton alle 18 -vuotiaille 1.7.2021 alkaen. 
 

5.5. Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset 
 

Terveyskeskuksen tai erikoissairaanhoidon lähetteellä tehdyt laboratorio- ja kuvantamistutkimukset 
ovat maksuttomia lukuun ottamatta suun terveydenhuollon kuvantamistutkimuksia, joista peritään 
kappaleen 5.2.4 mukainen maksu. 
 
Laboratoriopalveluja ei myydä yksityisille organisaatioille (yksityislääkärien tutkimuslähetteet).  
Työterveyshuollon lähetteillä otettavista laboratoriotutkimuksista peritään erillisen palveluhinnaston 
mukainen maksu. 
 
Yksityislääkärin ja työterveyshuollon lähetteillä tehtävistä röntgentutkimuksista peritään erillisen pal-
veluhinnaston mukainen maksu. 
 

5.6. Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä hoito 
Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä kunnallinen hoito ja hoitoon liittyvät kuljetukset ovat maksutto-
mia. 
 

5.7. Kuulotutkimusmaksut 
− audiogrammi   25,00 € 
− luujohto   35,00 € 
− audiogrammi + luujohto  50,00 € 

 
Maksu peritään yksityislääkärin ja työterveyshuollon lähetteellä tulevilta asiakkailta. 

 
5.8. Maksut lääkärintodituksesta / lausunnosta 

 
5.8.1. Maksulliset todistukset 
Seuraavista hoitoon liittymättömistä lääkärin ja hammaslääkärin todistuksista ja lausunnoista peritään  
50,80 €: 

 
− C-todistus hoitotuen/vammaistuen hakemista varten 
− T-todistus (todistus terveydentilasta) 
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− B-todistus etuuden hakemista varten (esim. eläkkeet, kuntoutustuki) 
− muut lausunnot etuuden hakemista varten 
− E-lausunto 
− todistus muuhun kuin lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten 
− todistus vapaaehtoista asevelvollisuutta varten 
− uusintatarkastuslausunto palveluskelpoisuudesta, mikäli puolustusvoimat ei ole määrännyt asia-

kasta palveluskelpoisuustutkimukseen. 
− todistus asunnonhakua varten 
− todistus asumispalvelupaikan hakemista varten 
− todistus verotusta varten 
− todistus autoveron alennusta varten 
− todistus terveydentilasta ulkomaille lähtöä varten 
− harrastuksiin liittyvät lääkärinlausunnot (purjelento, sukellus, laskuvarjohyppy jne.) 
− todistus veripalvelua varten 
− todistus kertausharjoituksesta vapauttamiseksi 
− HIV-todistus viisumia varten 
− keltakuume- ja muu rokotustodistus Maksu peritään kaikilta keltakuumerokotuksen saavilta riip-

pumatta siitä, joudutaanko tekemään uusi rokotuskortti vai tehdäänkö merkintä jo olevaan roko-
tuskorttiin, peritään myös alle 18-vuotiaalta 

− lausunto oikeustoimikelpoisuudesta tai muu lausunto oikeudenkäyntiä varten asiakkaan itsensä tai 
hänen edustajansa pyytämänä 

− muut asiakkaan tai hänen edustajansa pyytämät todistukset ja lausunnot terveydentilasta 
 
Valmiiksi laadituista todistuksista ja lausunnoista peritään maksu, vaikka asiakas myöhemmin peruisi 
todistus-/lausuntopyyntönsä. 
 
Lausunto- ja todistusmaksut eivät kerrytä maksukattoa. 
 
 
5.8.2. Ajokorttilaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava 

lääkärintodistus 
 
Ajokorttitodistus 61 € / todistus. 
 
Todistusmaksun lisäksi peritään käynnistä käyntimaksu samoin perustein kuin muistakin 
vastaanottokäynneistä. 
 
5.8.3. Maksuttomat todistukset 
 
Seuraavat hoitoon liittyvät todistukset ja lausunnot ovat maksuttomia: 
− B-lausunto/todistus (esim. erityiskorvattavia lääkkeitä, sv-päivärahaa, kuntoutusta tai psykotera-

piaa varten) 
− A-todistus (esim. todistus työnantajalta haettavaa sairauslomaa varten, todistus työnantajaa var-

ten lapsen sairaudesta tilapäistä hoitovapaata varten) 
− todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten 
− joukkorokotustodistus 
− neuvola- ja kouluterveydenhuollon todistukset (esim. jälkitarkastustodistus äitiyspäivärahaa var-

ten) 
− todistus potilaan kuljetuksesta = matkatodistus 
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− kutsuntatarkastustodistus = lääkärinlausunto puolustusvoimia varten 
− uusintatarkastuslausunto palveluskelpoisuudesta, mikäli puolustusvoimat on määrännyt/lähettä-

nyt asiakkaan palveluskelpoisuustutkimukseen. 
− kuolintodistus 
− matkatodistus/koulukyytilausunto sairauden perusteella 
− todistus koululiikuntaa/kouluruokailua varten 
− todistus isyysveritutkimuksen suorittamisesta 
− todistus veteraanien kuntoutushakemusta varten 
− todistus toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten 
− todistus sairaanhoidon vuoksi tarpeellisen lääkinnällisen toimenpiteen suorittamista varten (esim. 

raskauden keskeyttäminen ja steriloiminen) 
− todistus työttömän terveystarkastuksesta, joka on ELY:lle/työvoimaviranomaiselle viranomaisen 

pyynnöstä annettava todistus 
− viranomaisen pyytämä lääkärinlausunto (esim. holhous- tai lastensuojeluasioissa) 

 

5.9. Laitoshoidon maksut 
 
5.9.1. Lyhytaikainen laitoshoito 
Hoitopäivämaksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa on 48,90 € / hoitopäivä. 
 
Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu on 22,50 € / hoitopäivä. 
 
Maksuja ei peritä terveyskeskuksessa taikka sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta 
siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. 
 
Hoitopäivämaksu peritään hoitoon tulopäivältä, sitä seuraavilta hoitopäiviltä ja laitoshoidosta 
lähtöpäivältä. Mikäli asiakas kuitenkin siirtyy välittömästi toiseen laitokseen tai Kalajoen kaupungin  
järjestämään asumispalveluun, lähettävä laitos ei peri maksua siltä päivältä, jolloin asiakas siirtyy. 
 
5.9.2. Päivä- ja yöhoidon maksu 
Terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä, sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa 
toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) olevalta peritään 
22,50 €/vrk. 
 
Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä siltä 
osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. 
 
5.9.3. Pitkäaikainen laitoshoito 
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu määräytyy kuten kappaleessa 4.3. on esitetty. 
 

6. Asiakasmaksujen alentamisperusteet 
 
Perustuvat asiakasmaksulain 11 §:ään. Katso myös kappale 1.5. asiakasmaksujen alentaminen ja 
perimättä jättäminen. 
 
(Asiakasmaksulakimuutos 1201/2020 § 11) 
Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa laissa 
(1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden. 
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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: 
− ulosottoviranomaisen maksusuunnitelman mukainen kuukausierä 
− kotiin jäävän pienempituloisen puolison menoja voidaan ottaa harkinnanvaraisena vähennyksenä 

huomioon siten, että hänen asumisensa pystytään turvaamaan hänen muuta toimeentuloaan vaa-
rantamatta 

− pitkäaikaisessa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa tuetussa asumisessa ja säännöllisen ja jatkuvan 
kotiin annettavan palvelun asiakkaalle taloudellinen tilanne ja varallisuus huomioon ottaen tavan-
omaista suuremmat lääkemenot kuitenkin enintään sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoite-
tun vuosiomavastuun suuruisena ja lisäksi ei-kelakorvattavat maksukattoon sisältymättömät lääke-
menot/kliiniset ravintovalmisteet/perusvoiteiden kustannukset siltä osin kuin lääkemääräyksen 
tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaalle tarpeelliseksi 

− muut henkilökohtaisista tarpeista johtuvat tavanomaista suuremmat kustannukset 
 
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. 
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