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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja tervey-

denhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja asetuksessa 912/92 (asiakasmak-

sulaki ja asiakasmaksuasetus).  

 

Lainsäädännöllä määrätyt asiakasmaksut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi kunnassa tehtä-

vin päätöksin ylittää. Kunta voi päättää vain siitä, että asiakkailta ja potilailta peritään säädetyt 

maksut enintään maksimimääräisinä, alennettuina tai että niitä ei joiltakin osin peritä lainkaan. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n mukaan sosiaalihuollon 

palveluista määrätty asiakasmaksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin, kuin 

maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä, tai henkilön ela-

tusvelvollisuuden toteutumista.  

 

Metsätulosta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 10 a §:n 2 momentissa 

ja asiakasmaksuasetuksen 28 a §:ssä. Säännösten mukaan metsätulo määrätään seuraavasti: 

Metsän keskimääräisen vuotuinen tuotto kerrotaan metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä 

vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Metsän myyntituloa ei oteta huomioon ker-

taluonteisena tulona. Sen sijaan myyntitulon tuotto pankkitililtä tms. otetaan pääomatulona huo-

mioon. Pääomatulosta vähennetään pääomavero. Muista laskennassa huomioon otettavista 

tuloista poiketen asiakasmaksun perusteena oleva metsätulo määräytyy laskennallisena met-

sän keskimääräisenä vuotuisen tuoton perusteella.  

 

1. AVOPALVELUMAKSUT 

 

1.1 Kotona annettava palvelu 

 



   
 
 
 
 

Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 

9 §:n 1 momentin kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja mää-

rän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen 

kuukausimaksu. 

 

Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuu-

kausituloista. Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:  

 

Perheen  

koko 

Maksuttomuu-

den 

tuloraja € 

2-29 h/kk 

% 

6-14 h/kk 

% 

15-29 h/kk 

% 

yli 30 h/kk 

% 

1 hlö 563 15 20 30 35 

2 hlöä 1 039 13 16 19 22 

3 hlöä 1 628 11 14 17 18 

4 hlöä 2 014 9 12 14 15 

5 hlöä 2 438 7 9 11 13 

6 hlöä 2 799 5 7 9 11 

 

Kun henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 eurolla ja maksuprosenttia 

alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. 

 

Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa palvelu- ja hoi-

tosuunnitelma. Suunnitelmaan tulee sisällyttää sekä kotisairaanhoito että koptipalvelu. Suun-

nitelmaa tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa.  

 

Maksua ei peritä sotilasvammalain mukaisilta vähintään 25 %:n elinkoronsaajilta, joiden 

osalta valtiokonttori korvaa palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. 

 

1.2 Tilapäinen kotihoito 

 



   
 
 
 
 

1.2.1 Tilapäisen kotisairaanhoidon maksut 
 

Lääkärin tai hammaslääkärin käynti    14,70 € 

Muun henkilön suorittama kotikäynti       9,30 € 

 

1.2.2 Tilapäisen kotipalvelun maksut 
 

Kotihoito käyntikerta 2-4 tuntia    12,50 € 

Kotihoito käyntikerta yli 4 tuntia     23,00 € 

 

Kotihoidon käynnit luokitellaan tilapäisiksi, mikäli hoitosuhde kestää alle kuukauden ja/tai 

käyntejä on alle 1 kertaa viikossa. 

 

1.2.3 Tukipalvelumaksut 
 
Tukipalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa (734/1992) tai - asetuk-

sessa, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun. Kotona annettavan palvelun maksut 

eivät saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.  

 

Turva-auttajakäynti    16,00 € 

• Asiakkaalta laskutetaan enintään 15 käyntiä/kk 

 

Turvapuhelimen asennus/poisto   25,00 €/tunti 

Turvapuhelimen vuokra     25,00 €/kk 

 

Asiointipalvelu      15,00 € 

• Asiointipalvelumaksu peritään asiakkaalta säännöllisen hoito- tai käyntimak-

sun lisäksi. Asiointipalvelumaksua ei peritä muun hoitokäynnin yhteydessä toi-

mitettujen apteekissa annosjaettujen lääkkeiden kuljetuksesta kotihoidon yksi-

köstä asiakkaan kotiin. 

 



   
 
 
 
 

Vaatteiden pesu      32,00 €/kk 

 

Saunamaksu (ei sis. kyyditystä eikä avustamista)    5,50 € 

Avustettuna saunominen (ei yksikön asukas)  12,00 €  

 

1.2.4 Päivätoiminta 
 
Lyhytaikainen Ikäpirtin päivätoiminta    

   

Lyhytaikainen päivätoiminta   24,50 € 

(sis. ateriat, toiminnan ja kuljetuksen) 

 

Lyhytaikainen päivätoiminta   12,00 €  

(sis. ateriat ja toiminnan) 

 

Kokopäiväinen Ikäpirtin päivätoiminta 

 

Monipuolinen ja vaihtuva päiväohjelma takaa virkistystä ja kuntoutusta mukavassa ryhmässä, 

turvallisessa ympäristössä.  

 

Kokopäiväinen päivätoiminta   28,00 € 

 (sis. ateriat, toiminnan ja kuljetuksen) 

 

Kokoaikainen päivätoiminta   20,00 € 

(sis. ateriat ja toiminnan) 

 

Omaishoidettavien lyhytaikainen päivähoito   7,50 € 

(< 4 h/päivä, ei sis. aterioita, saunotusta ja kuljetusta) 

 

 
  



   
 
 
 
 

 

1.3  Vanhusten tehostettu palveluasuminen 

 

Taivalkosken kunnassa sosiaali- ja terveyspalveluissa tehostetulla palveluasumisella tarkoite-

taan asumismuotoa, joka sijoittuu hoidon porrastuksessa kodin ja laitoshoidon välille. Tehos-

tettu palveluasuminen on suunnattu taivalkoskelaisille yli 65-vuotiaille henkilöille, joilla on fyy-

sistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin paljon, etteivät he selviydy enää 

kotona asumisesta itsenäisesti, omaisten ja/tai yksityisen/kotihoidon palvelujen turvin.  

 

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asukkaat asuvat joko yhden tai kahden hengen asun-

noissa. Asukkaat vuokraavat asunnon käyttöönsä ja sisustavat sen omilla kalusteillaan. 

Osassa palvelukodeista on myös kahden hengen huoneistoja, jotka on tarkoitettu pariskun-

tien käyttöön. Asukkaiden käytössä on palvelukodin yhteiset tilat, joissa mm. ruokaillaan. 

Niissä voi katsella tv:tä, lukea lehtiä ja osallistua yhteisiin juhlatilaisuuksiin. Asukkailla on 

mahdollisuus osallistua arjen askareisiin. 

 

Hoito- ja palvelusuunnitelma 
 

Jokaiselle asukkaalle tehdään yksilöllinen tavoitteellinen hoito- ja palvelusuunnitelma kuukau-

den kuluessa tehostetun palveluasumisen yksikköön muuttamisesta. Hoito- ja palvelusuunni-

telman teossa ovat mukana asukas, hänen omaisensa, omahoitaja, ja yksikön sairaanhoitaja 

ja siihen on kirjattu asukkaan tarvitsema hoiva ja huolenpito. Siinä kartoitetaan asukkaan voi-

mavarat kokonaisvaltaisesti sekä sovitaan työnjaosta asukkaan, omaisten ja hoitohenkilökun-

nan kesken. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti tai hoivan ja huolenpidon 

tarpeen muuttuessa. 

 
1.3.1 Asumispalvelujen maksut 
 

Vuokra määräytyy kunkin yksikön huonekoon, jyvitysten ja tilojen kunnon mukaan. Vuokra 

laskutetaan kerran kuukaudessa asukkaalta. Mikäli palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu 

enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken. 



   
 
 
 
 

 

Mikäli asukas on tilapäisesti poissa palveluasumisen asunnosta, voi vuokranantaja asukkaan 

luvalla ottaa hänen asuinhuoneistoonsa poissaolon ajaksi tilapäisesti lyhytaikaista palveluasu-

mista tarvitsevan asukkaan. Tästä asuinhuoneen käyttöoikeuden luovuttamisesta sovitaan 

kunkin vuokralaisen kanssa erikseen. Vuokrasuhde ei katkea, mutta tältä ajalta vakituisena 

asukkaana olevalta ei peritä vuokraa. Vuokrasuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa asukkaan 

kuolemantapauksen johdosta. 

 

Vanhusten asumispalveluyksikkö Pihlaja (tehostettu palveluasuminen) 

Lammentie 1 (huoneet 25 m2, 26 m2 ja 40,5 m2)  

 

Vuokra     16,40 €/m2 

Vesi       4,53 €/kk 

Sähkö     10,25 €/kk 

 

Vanhusten asumispalvelu (tuettu asuminen)  

Kaakkurintie 5 C (huoneet 24 m2) 

 

Vuokra     12,00 €/m2 

Vesi       4,53 €/kk 

Sähkö     10,25 €/kk 

 

Vanhusten asumispalveluyksikkö Kataja (tehostettu palveluasuminen) 

Lammentie 4 

 

Vuokra     10,00 €/m2 

Vesi       4,53 €/kk 

Sähkö     10,25 €/kk 

 

1.3.2 Asumispalvelujen asiakasmaksun maksuprosentit 
 



   
 
 
 
 

Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn ja hoitoisuusluokan mukaan. Hoitoisuus-

luokkia on kolme. Näihin sijoittuminen määräytyy asiakkaan toimintakykymittareiden (RaVa, 

MMSE) tulosten mukaan. 

 

Hoitomaksuna peritään asiakasmaksulain mukainen jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta 

perittävä korvaus (ks. kohta 1.1). 

 

Asiakkaan bruttotulosta vähennetään ensin indeksisidonnainen euromäärä. Maksuun laske-

taan tuloksi Kelan hoitotuki ja mahdollinen ylimääräinen rintamalisä. Varsinaista rintamalisää 

ja asumistukea ei lasketa tuloksi. Asiakas saa Kelan hoitotuen ja tulojen mukaisen asumis-

tuen. Käyttövaraksi jätetään vähintään 18 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 150 euroa. 

 

Maksuprosenttiin vaikuttavat hoitoisuusluokat: 

 

Hoitoisuusluokka II (Pihlaja / tehostettu palveluasuminen):  

RaVa 2.9 tai vähemmän ja/tai MMSE 18/30 tai enemmän 

Asiakasmaksu on 43 % jäljelle jääneestä tulosta. 

 

Hoitoisuusluokka I: (Kataja / tehostettu palveluasuminen/ dementiayksikkö):  

RaVa 3.0 tai enemmän ja/tai MMSE 17/30 tai vähemmän 

Asiakasmaksu on 43 % jäljelle jääneestä tulosta 

 

Hoitoisuusluokka II (Kataja / tehostettua palveluasuminen): 

RaVa 2.9 tai vähemmän ja / tai MMSE 18/30 tai enemmän 

Asiakasmaksu on 39 % jäljelle jääneestä tulosta. 

 

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuun kuuluvat kaikki asiakkaan tarvitsema ympäri-

vuorokautinen hoito ja huolenpito, lääkehuolto, sauna, liinavaatteet (+pesu), yleisten tilojen 

käyttö, vakuutukset, huoneiden päivittäinen siistiminen, virikkeet ym.  

 



   
 
 
 
 

Asiakas maksaa itse lääkkeet, terveydenhuollon ja sairaanhoitokulut, matkojen omavastuut, 

henkilökohtaiset ostoksensa kuten vaatteet ym. tarvikkeet. Oman huoneen perussiivous ja 

henkilökohtaisten vaatteiden pesu, eivät kuulu asiakasmaksuun. Siivous on mahdollista tilata 

yksikössä käyviltä yksityisiltä palvelun tarjoajilta.  

 

1.3.3 Tilapäisen asumispalvelun maksut 
 

Tilapäinen asumispalvelu    25,00 €/vrk 

 

1.3.4 Maksut poissaolon aikana 
 

Vuokra ja perusmaksut peritään myös poissaolojen ajalta, mikäli asukas pitää paikkaa hallus-

saan. Jos poissaolo jatkuu pitkään, voidaan asiakkaan/omaisen kanssa sopia toisen asiak-

kaan ottamisesta tilalle tilapäisesti. 

 

Palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä 

ajalta. Jos kotona annettava palvelu keskeytyy lyhyemmäksikin ajaksi kunnasta johtuvasta 

syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitos-/kuntoutushoidossa, ei kuukusimaksua 

peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Palvelun keskeytyksen jatkuessa koko kuu-

kauden, maksua ei peritä lainkaan. 

 

1.4 Kuljetuspalvelut 

 

1.4.1 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 
 

Kuljetuspalvelun perusteet 

 

Sosiaalihuoltolain ja -asetuksen (719/1982 ja 607/1983) mukainen kuljetuspalvelu on harkin-

nanvarainen ja se myönnetään sosiaalipalvelujen käyttösuunnitelmassa kuljetuksiin vuosittain 

varatun määrärahan puitteissa. Kuljetuspalvelun myöntämiseen vaikuttavat myös hakijan ja 

puolison tulot sosiaali- ja terveyslautakunnan asettamien tulorajojen mukaisesti. 



   
 
 
 
 

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiointi- ja virkistysmatkoihin sekä kuljetuspalvelu edistää haki-

jan toimintakykyä, sosiaalista selviytymistä ja/tai kanssakäymistä sekä kotona asumista. Sosi-

aalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on ensisijainen vammaispalvelulain mukaiseen vai-

keavammaisten kuljetuspalveluun nähden. Palvelun myöntää sosiaalityöntekijä hakemuksen, 

asiakaskohtaisen palvelutarpeen arvioinnin ja tarvittaessa lääkärinlausunnon tai muun asian-

tuntijaselvityksen perusteella.  

 

Kuljetuspalvelun asiakas 

  

Kuljetuspalveluja myönnetään 75 vuotta täyttäneille kuntalaisille, jotka täyttävät palvelun saa-

miselle asetetut ehdot. Sosiaalihuoltolain kuljetuspalvelun ehtona on, että kuljetus on asiak-

kaan kotona selviytymisen kannalta välttämätöntä. Kuljetuspalvelumatkoja voidaan myöntää, 

jos vanhus ei huonokuntoisuutensa ja liikkumisvaikeuksien vuoksi kykene käyttämään julkisia 

kulkuneuvoja, kuten bussia tai palvelubussia tai ajamaan itse autoa. Palvelutarpeen arvioinnin 

yhteydessä selvitetään kuljetuspalvelun hakijan liikkumisen esteet sekä mahdollisuus käyttää 

julkisen liikenteen palveluja. Kunnan järjestämä taksilla tapahtuva asiointi- ja palveluliikenne 

on ensisijainen silloin, kun asiakas asuu asiointi- ja palveluliikenteen reitillä. Etusijalla kulje-

tuspalvelun saamisessa ovat taajaman ulkopuolella asuvat kuljetusta tarvitsevat hakijat. 

 

Tulorajana kuljetuspalvelujen saamiselle on enintään 1100 euroa/ brutto/ kuukausi yhden 

henkilön taloudessa ja 1700 euroa/ brutto/ kk kahden henkilön taloudessa. Sosiaali- ja ter-

veyslautakunta vahvistaa tulorajat vuosittain käyttösuunnitelmassa.  Sosiaalihuoltolainmukai-

sessa kunnallisessa palveluasumisyksikössä tai laitoksessa oleville voidaan myöntää 4 yh-

densuuntaista matkaa/vuosi oman kunnan alueella.  

 

Kuljetuspalvelupäätös 

 

Kuljetuspalveluja haetaan kuljetuspalveluhakemuksella, päätös on määräaikainen. Kuljetus-

palvelu myönnetään hakemuksen jättämisestä seuraavan kuukauden alusta lukien, mikäli 

myöntämiskriteerit täyttyvät. Asiakkaan saamassa päätöksessä ilmenee, mille ajalle 



   
 
 
 
 

kuljetuspalvelut on myönnetty. Matkat myönnetään kalenterikuukautta kohden ja niitä ei voi 

siirtää seuraavalle kuukaudelle.  Kuljetuspalvelupäätöksen saaneella on velvollisuus ilmoittaa 

päätöksen tehneelle sosiaalityöntekijälle, mikäli kuljetustarve päättyy sopimuksen voimassa-

oloaikana. Kuljetuspalveluhakemukseen tulee liittää tulo- ja toimintakykyselvitys 

 

Matkojen määrä ja käyttö 

 

Asiointi- ja virkistysmatkoina voidaan myöntää 2-8 yhdensuuntaista matkaa kalenterikuukau-

den aikana. Kuljetuspalvelu myönnetään oman kunnan alueella tapahtuvaan asiointi- ja virkis-

tysmatkoihin.  Poikkeustapauksissa voidaan käyttää harkintaa yli kunnalliseen kulkemiseen 

esimerkiksi silloin, kun asiakas asuu lähempänä naapurikunnan kuin kotikunnan taajamaa. 

 

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja ei voi käyttää terveydenhoitomatkoihin, koska 

niiden korvaus perustuu sairausvakuutuslakiin tai korvaus tulee vakuutusyhtiöltä. Terveyden-

hoitomatkojen korvauksista saa tietoa ja ohjeita KELA:sta. Terveydenhoitomatkoilla tarkoite-

taan lääkärin tai hammaslääkärin määräämiä tutkimus- ja hoitokäyntejä, apuvälineiden sovi-

tuskäyntejä sekä sairaan- ja terveydenhoitajan, fysioterapeutin sekä psykologin vastaanotto-

käyntejä. Terveydenhoitomatkoihin luetaan kuuluvaksi myös kuntoutusmatkat. Taivalkoskella 

kaikki Kelan korvaamat taksimatkat tilataan taksikeskuksesta numerosta 0100 86500.  

 

Matkoista peritään voimassaolevan linja-autotaksan mukainen omavastuuosuus, jonka asia-

kas maksaa itse taksin/bussin kuljettajalle. Taksin odotusajan korvaus perustuu aina yksilö-

kohtaiseen harkintaan ja se kirjataan erikseen kuljetuspalvelupäätökseen. Taksin odotusaikaa 

korvataan enintään 2 tuntia ja sen yli menevästä odotusajasta vastaa asiakas itse.  

 

1.4.2 Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu 
 

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, jolla on erityisiä vaikeuksia 

liikkumisessa ja jotka eivät kykene vammasta tai sairaudesta johtuen käyttämään julkisia kul-

kuneuvoja ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Vaikeavammaiselle henkilölle myönnetään välttä-

mättömät työ- ja opiskelumatkat ja sen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen 



   
 
 
 
 

elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa. Matkoja voidaan myöntää harkinnanvaraisesti vä-

hemmän, jos vaikeavammaisella on oma tai perheen käytössä on auto, johon on myönnetty 

autoveronpalautus ja auton hankintakustannuksiin on maksettu vammaispalvelulain mukainen 

autoavustus (KHO 5.9.1996, taltio 2720). 

 

Kuljetuspalvelumatkat myönnetään taksi- tai invataksimatkoina. 

 

Kuljetuspalveluna ei myönnetä sairasvakuutuslain alaisia (Kelan korvaamia) matkoja eikä 

muita matkoja, joihin on mahdollisuus saada korvausta muun lain perusteella. Kuljetuspalve-

lun omavastuuosuus on linja-autotaksan suuruinen. 

 

1.5 Kehitysvammaisten palvelut 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92) 4:2 §:n mukaan kehi-

tysvammaisten erityshuollosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 

§:ssä tarkoitettu kuljetus ovat maksuttomia. Kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin 

periä enintään siitä aiheutuvat kustannukset. Lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa 

osittaista ylläpitoa ja lain 28 §:ssä tarkoitettua opetusta saavan lapsen osittaista ylläpitoa sen 

lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta. 

 

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaan liittyvän ateriamaksun maksuttomuudesta ei ole 

säädetty kehitysvammalaissa, ainoastaan päivätoimintaan liittyvät kuljetukset ovat lain mu-

kaan maksuttomia. 

 
1.5.1  Työkeskuksen ja päivätoiminnan käyntipäivämaksut  

 

1-3 tuntia (sis. ateria)      4,00 € 

3-6 tuntia (sis. ateria ja kahvi + kahvileipä)   5,80 € 

 

1.5.2 Kehitysvammaisten asumispalvelut 
 



   
 
 
 
 

Kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan periä enintään siitä aiheutuvat kustannukset lukuun 

ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa ja lain 28 §:ssä tarkoitettua ope-

tusta saavan lapsen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 

vuotta. 

 

Ylläpitomaksu saa olla enintään asumispalvelun järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten 

suuruinen. 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden 23.2.2011 päätöksen T 438 mukaan kehitysvammaisella hen-

kilöllä, joka ei pysty kunnan järjestämiin asumispalveluihin liittyen itse valmistamaan aterioi-

taan, ateriapalveluiden tarve johtuu hänen kehitysvammastaan ja aterian valmistukseen liitty-

vät palvelut eivät näin ollen kuulu ylläpitoon, vaan ne ovat asiakkaalle maksutonta erityishuol-

toa. Ateriamaksujen perusteena ovat ainoastaan aterian raaka-ainekustannukset. 

 

Asumisesta kehitysvammahuollon asumisyksiköissä peritään huoneenvuokralain mukaiseen 

vuokrasopimukseen perustuva käypä vuokra, sähkö-, vesi- ja ateriamaksut sekä yllä-pitokor-

vaus. Ylläpitomaksu sisältää pesu- ja puhdistusaineet, siivousvälineet ja -aineet, wc- ja ta-

louspaperit sekä muut kodin materiaalit/tarvikkeet. 

 

Asukkaan kanssa tehdään huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus ja vuokrataso määri-

tellään paikkakunnalla käyvän tason mukaan. 

 

1.5.3 Asumispalvelumaksut 
 

Ryhmäkoti Tuikku (tehostettu palveluasuminen) 

Kangastie 3 

 

Vuokra      11,25 €/m2 

Vesi          4,53 €/kk 

Sähkö        10,25 €/kk 

Ylläpitomaksu      55,00 €/kk  



   
 
 
 
 

Ateriamaksu     125,40 €/kk  

• todellisia elintarvikekustannuksia vastaava tasauslasku tehdään kolme kertaa 

vuodessa 

 

Tuettu asuminen 

Sairaalantie 8 D ja Sairaalantie 8 E  

Vuokra        7,50 €/m2 

Vesi        4,53 €/kk 

 

Sairaalantie 8 C ja Kangastie 1 

Vuokra        9,40 €/m2 

Vesi        4,53 €/kk 

 

1.5.4 Lyhytaikaispaikat (tilapäispaikka) 
 

Ympärivuorokautinen palveluasuminen   24,00 € 

 

Alle 16-vuotiaan ympärivuorokautinen  

palveluasuminen (kestää yli vuorokauden)   12,00 € 

 

Päivähoito alle 8 tuntia       6,00 € 

Päivähoito yli 8 tuntia ja alle 14 tuntia     9,00 € 

 

Kehitysvammaisen henkilön osallistuminen retkille ja leireille on vapaaehtoista. Tämän vuoksi 

kehitysvammainen henkilö maksaa kuluja omilla varoillaan. 

 

2. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT 

 

2.1 Terveyskeskusmaksut 

 



   
 
 
 
 

Vuosimaksu on voimassa kalenterivuoden siinä terveyskeskuksessa, johon maksu on suori-

tettu. 

Vuosimaksu     32,10 € 

 

Käyntimaksu peritään asiakkaalta, jotka ei suorita vuosimaksua. Käyntimaksu peritään jokai-

sesta käynnistä käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. 

 

Käyntimaksu     16,10 € 

 

Terveyskeskuksen päivystysmaksu peritään arkisin kello 20.00-08.00 välisenä aikana sekä 

lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Päivystysmaksulla ei ole käyntimääräkohtaista rajoi-

tusta. 

 

Terveyskeskuksen päivystysmaksu    22,10 € 

 

2.2 Yksilökohtainen fysioterapia 

 
Terveyskeskuksen fysioterapiakäynti, joka perustuu hoitavan lääkärin arvioon, hoitosuunnitel-

maan tai hoidon tarve on todettu muulla tavoin terveyskeskuksessa. 

 

Fysioterapiamaksu     8,80 € 

 

Terveyskeskuksen avohoidon maksuja ei peritä alle 18 vuotta täyttäneiltä eikä rintamavete-

raaneilta. 

  



   
 
 
 
 

 

2.3 Sairaalan poliklinikkamaksu 

 

Sairaalan tai muun toimintayksikön poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta perittävä maksu 

 

Poliklinikkamaksu    32,10 

 

2.4 Päiväkirurgia 

 

Päiväkirurginen toimenpide, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, 

laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa laajaa lääkitystä 

 

Päiväkirurgiamaksu     105,50 € 

 

2.5 Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset 

 

Yksityisen lääkärin tai yksityisen terveydenhuoltoyksikön lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja 

kuvantamistutkimuksista, jotka eivät ole osa muuta laskutettavaa hoitokäyntiä, peritään enin-

tään palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava maksu erillisen hinnaston mu-

kaan. 

 

EKG-tutkimukset  

1001-Lepo ekg 80,30 € 

1001-Rasitus-ekg vastaanotolla 80,30 € 

  

Natiiviröntgentutkimukset  

Luukuvat 35,52 € 

Hammaskuvat 35,52 € 

  

Hengityselintutkimukset  

Keuhkot, thorax 31,08 € 

Keuhkot, pakuva 35,52 € 

Vatsan natiivikuva 35,52 € 

Thorax makuulla 35,52 € 



   
 
 
 
 

Kylkikuva keuhkoista 35,52 € 

Henkitorvi, trakea 35,52 € 

  

Natiivikuvat 33,07 € 

 

Ultraäänitutkimukset  

Käyntipäivä (radiologia) 63,82 € 

Vatsan ultraääni 56,05 € 

Ylävatsan ultraääni 56,05 € 

Alavatsan ultraääni 45,85 € 

Virtsateiden ultraääni 38,74 € 

Kaulan ultraääni 38,74 € 

Muu pinnallinen ultraääni 42,85 € 

Nivelen ultraääni 40,73 € 

  

Ohutneulabiopsia 40,73 € 

UÄ-ohjattu infektio 44,84 € 

Kuvakonsultaatio 43,85 € 

Spirometria 66,93 € 

Spirometria bronkolyytillä 16,65 € 

CD-ROM-levy 16,65 € 

 

Laboratoriotutkimukset 

Laboratoriotutkimukset laskutetaan erillisen hinnaston mukaisesti (NordLab). 

 

 

2.6 Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito 

 

Suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon perusmaksut 

 

suuhygienisti     10,20 € 

hammaslääkäri     13,10 € 

erikoishammaslääkäri     19,20 € 

 

Perusmaksun lisäksi voidaan tutkimuksesta ja hoidosta periä kulloinkin voimassa olevan ter-

veydenhuollon toimenpideluokituksen suun terveydenhuollon toimenpiteistä seuraavat mak-

sut: 



   
 
 
 
 

 

Kuvantamistutkimukset 

 

hammaskuva       8,40 € 

leukojen ja koko hampaiston panoraama- 

röntgenkuvaus     18,90 € 

 

Ehkäisevään hoitoon kuuluvat toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen 

toimenpiteet       8,40 € 

 

Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpideluokituksen vaativuusluo-

kan mukaan: 

 

Vaativuusluokkaan €/toimenpide 

0 – 2 kuuluva toimenpide 8,40 

3 – 4 kuuluva toimenpide 18,90 

5 – 7 kuuluva toimenpide 37,50 

8 – 10 kuuluva toimenpide 54,90 

11 tai sitä suurempaan kuuluva toimenpide 77,00 

 

 

Proteettiset toimenpiteet €/toimenpide 

Proteesin pohjaus 54,90 

Proteesin korjaus 37,50 

Akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50 

Kruunut ja sillat hampaalta 183,50 

Rankaproteesi 222,70 

 

Oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä peritään aiheutuneet hammastekniset 

kulut todellisten kustannusten mukaisina. Erikoismateriaaleista peritään todelliset 



   
 
 
 
 

kustannukset. Oikomislaitteen häviämisestä tai vahingoittumisesta peritään uuden laitteen 

hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset. 

 

Suun ja hampaiden tutkimus- ja hoitomaksuja ei peritä alle 18-vuotiailta. 

 

Henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitun-

nus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta anne-

tun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettui-

hin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, 

ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. Käynniltä ei peritä myös-

kään käyntimaksua. 

 

2.7 Sairaankuljetuksen maksut 

 

Sairaankuljetusajoneuvolla suoritetusta sairaankuljetuksesta voidaan periä enintään valtio-

neuvoston asetuksella vahvistetun taksan mukainen maksu. Tämä maksu voidaan periä 

myös silloin, kun annetun ensihoidon ansiosta potilaan tila on korjaantunut siinä määrin, että 

kuljetusta hoitopaikkaan ei ole tarvinnut suorittaa. Maksua ei saa periä lääkärin määräämästä 

sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta terveyskeskuksen sairaansijalta toi-

seen hoitolaitokseen tai kotihoitoon. 

 

Potilas/kuntoutuja maksaa yhteen suuntaan tehdystä matkasta 14,25 euron omavastuuosuu-

den. Kela korvaa sen ylittävät tarpeelliset matkakustannukset. 

 

2.8 Sarjassa annettava hoito 

 

Sarjassa annettava hoito    8,80 € 

(Jatkuva dialyysihoito, lääkinnällinen kuntoutus, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaatti-

hoito sekä muu vastaava hoito. Peritään enintään 45 käynniltä/vuosi.)      

 



   
 
 
 
 

Hoitajan vastaanoton käyntimaksu, sarjahoitokäynnit  11,50 € 

(Haavahoito, siedätyshoito ja laskimonsisäinen lääkehoito. Sarjahoitokäynti sisältää haavahoitotuotteet, siedätys-

hoitotuotteet sekä käytettävät lääkkeet.) 

 

3. LAITOSHOIDON MAKSUT 

 

3.1 Lyhytaikainen laitoshoito 

 

Hoitopäivämaksu    38,10 € 

Hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 17,60 € 

 

Laitoshoidon maksut ovat asiakasmaksulain maksukaton piirissä. Maksukaton ylittymisen jäl-

keen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 17,60 € hoitopäivältä.  

 

Alle 18-vuotiaalta maksu peritään enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa. 

 

3.2. Päivä- ja yöhoidon maksu 

 

Päivähoito/yöhoito    17,60 € 

 

3.3. Kuntoutushoidon maksut 

 

Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annettu kuntoutushoito tai kehitysvammaisten erityis-

huoltona annettu kuntoutushoito.     

  

Kuntouttavan laitoshoidon maksu   17,10 €/hpv 

 

Kuntoremottivuorokausi     28,00 € 

Terveyskeskuksen kuntoutusosastolla  

 



   
 
 
 
 

3.4. Pitkäaikainen laitoshoito 

 

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. 

Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan kuukausitulosta. Maksu voidaan kui-

tenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää 

kuukausittain vähintään 105 euroa. 

 

Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt 

yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa 

ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen 

kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla 

enintään 42,5 prosenttia yhteenlasketuista kuukausituloista.  

 

Asiakasmaksua ei saa periä pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta alle 18-vuotiaalta siltä 

osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. 

 

4. MUUT MAKSUT 

 

4.1. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut 

 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolen-pi-

don järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Palve-

luista, jotka kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat 

omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, peritään 

 

Vuorokaudelta, enintään 3 vrk/kk     11,50 € 

 

4.2. Perhehoito 

 



   
 
 
 
 

Sosiaalihuoltolain 25 §:ssä tarkoitetusta perhehoidosta lukuun ottamatta lastensuojelulain pe-

rusteella järjestettyä perhehoitoa, voidaan periä asiakasmaksulain 7 c §:ssä säädetty maksu 

pitkäaikaisen laitoshoidon maksuperusteiden mukaisesti. 

 

Perhehoito muun tilapäishoidon vaihtoehtona 

 

Perhehoitoa voi käyttää omaishoidettavan hoidon järjestämiseen omaishoidon lakisääteisten 

vapaiden aikana sekä tämän lisäksi ennalta sovittuun tilapäis- tai jaksohoitoon.  

 

Maksu asiakkaalle  

 

Kokopäivä (yli 6 tuntia)    30,00 € 

 

Osapäivä (alle 6 tuntia)     15,00 € 

(sis. lounas tai päivällinen sekä päiväkahvi/välipala) 

 

Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut 

 

Maksu on päivältä enintään kulloinkin omaishoitajalaissa   

määritellyiltä vapaapäiviltä      11,50 € 

 

Alle 12 tuntia       5,75 € 

 

Pitkäaikainen perhehoito 

 

Pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaista pitkä-

aikaisen laitoshoidon mukainen maksu (laki 734/92 ja asetus 912/92).  

 

Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausi – tuloista. Asiakkaan henkilökoh-

taiseen käyttöön jätetään 200,00 €/kk. 



   
 
 
 
 

 

Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavista tekijöistä, maksun määräämisen perusteena 

olevista tuloista ja tuloista tehtävistä vähennyksistä on säädetty asiakasmaksulaissa (10, 10b, 

10c §). 

 

Perhehoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita avohoidon palvelumaksuja, ku-

ten kotihoidon maksu tai päivätoiminnan maksu. 

 

4.3 Lastensuojelun maksut 

 

”Asiakasmaksulain 7 §:n 1 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena sijaishuoltona, 

avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka 

asumispalveluista lapsen vanhemmilta perittävä maksu jaetaan heidän keskensä maksukyvyn 

mukaan. 

 

Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan ja se saa määrältään olla enintään lapsen 

elatuksesta annetun lain 1-3 §:n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. Jos henkilö 

tai perhe on varaton tai vähävarainen, maksua ei peritä. Vaikka vanhemmalle ei määrättäisi 

maksua, tulee se todeta ja perustella.  

 

Vanhemmilta peritään asiakasmaksu käytettävissä olevien nettokuukausitulojen perusteella. 

Lastensuojelupalveluista vanhemmilta perittävässä maksussa otetaan huomioon huollettavien 

määrä ja tulot elatusvelvollisuuden mukaan. Yhdessä asuville vanhemmille määritellään asia-

kasmaksu kummankin vanhemman nettotulojen perusteella erikseen ja molemmille tehdään 

oma päätös.  

 

Ansiotulojen lisäksi tuloina otetaan huomioon eläkkeet, elinkorot, rahana maksettavaksi mää-

rätty syytinki, pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korot-, osinko- ja vuokra-tulot sikä 

itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot. Lapsilisä peritään suo-

raan hoidon korvauksesi, jolloin niitä ei pidetä vanhempien tulona. Elatusavusta ja elatustuesta 



   
 
 
 
 

ja mahdollisesta lapsen eläkkeestä peritään 60 % suoraan hoidon korvaukseksi ja 40 % tallen-

netaan itsenäistymisvaroiksi.  

 

Asiakasmaksua määriteltäessä nettotuloista vähennetään asumismenojen omavastuu 

(vuokra/yhtiövastike, josta vähennetään mahdollinen asumistuki, asuntolainan lainanhoitoku-

lut/kk) ja maksetut elatusavut. Vanhemman nettotuloista tehdään nk. lapsivähennys. Yhdessä 

asuvilta vanhemmilta vähennetään 75 euroa/huollettava kotona asuva lapsi/vanhempi.  

 

Yksin asuvalta vanhemmalta vähennetään 150 euroa/huollettava kotona asuva lapsi. Lapsivä-

hennystä ei tehdä sijoitettujen lasten osalta.  

 

Vanhemmilta, joille ei ole vahvistettu elatusapua tai sitä ei peritä, peritään lastensuojelun asia-

kasmaksu alla olevan taulukon mukaisesti: 

 

Tulot / kk 

vähennysten 

jälkeen 

Perintä / kk 

0 – 620 € maksua ei peritä 

621 – 820 € 10 % 

821 – 1000 € 12 % 

1001 – 1200 € 14 % 

1201 < 16 % 

 

Kun vanhemmalle on määrätty taulukon mukainen asiakasmaksu ja sijoittuja lapsia on useam-

pia, maksua korotetaan sijoitettujen lasten lukumäärän mukaan seuraavasti: 

 

Sijoi-

tettuja 

lapsia 

(lkm) 

Korotus % 



   
 
 
 
 

1 Ei korotusta 

2 15 % 

3 30 % 

4 45 % 

5 < 60 % 

 

Vanhempien maksukykyä arvioitaessa voidaan kuitenkin ottaa huomioon myös perheen koko-

naistilanne. Lastensuojelun asiakasmaksu ei saa missään tilanteessa vaarantaa perheen toi-

meentuloa ja pyrkimyksiä selviytyä omatoimisesti ongelmistaan. 

 

Asiakasmaksulain 7 §:n 3 momentin mukaan lastensuojelulaissa tarkoitetuista perhehoidosta 

tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi voidaan 

periä kohtuulliseksi katsottava maksu myös lapsen tai nuorten asiakasmaksulain 14 §:n mukai-

sista tuloista, korvauksista tai saamisista. Näitä tuloja ovat mm. eläke, elinkorko, avustukset tai 

muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset, jotka maksetaan siltä ajalta, 

jonka laitoshoito tai perhehoito kestää.  

 

Asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 3 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena avohuollon 

tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asu-

mispalveluista lapsen tai nuoren tuloista peritään enintään 1 457,30 €/kk. 

 

Tapaamispaikkatoiminta 

 

 Arkipäivä Lauantai Sunnuntai 

Tuettu tapaaminen 40,00 €/tunti 50,00 €/tunti 60,00 €/tunti 

Valvottu tapaaminen 60,00 €/tunti 70,00 €/tunti 80,00 €/tunti 

 

Peruutus on maksuton 7 vrk ennen varattua aikaa, sen jälkeen 15,00 €. Palvelu on maksutonta 

mikäli lapsi/lapset asuvat Taivalkosken kunnan alueella ja asiasta on tehty viranomaisen vah-

vistama sopimus.  



   
 
 
 
 

 

4.3 Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut 

 

Asumispalveluja järjestetään sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten 

erityishuollosta annetun lain nojalla. Asiakasmaksun määräytymiseen vaikuttaa se, minkä lain 

nojalla asumispalvelu on järjestetty. 

 

Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä 

tarvitsevat apua ja tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Asumispalveluja järjeste-

tään mm. mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelu-

jen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai –asetuksessa, joten kunta voi 

periä niistä päättämänsä maksun. 

 

Maksun määräytyminen 

 

Huomioon otettavat tulot 

- eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot, rahana maksettavaksi määrätty 

syytinki 

- pääomatulot, myös laskennallinen metsätulo 

- asiakkaan ensisijaiset etuudet (asumistuki, hoitotuki) edellytetään haettaviksi 

 

Tulot otetaan huomioon nettomääräisenä. 

 

Tuloista tehtävät vähennykset 

- vuokra, mikäli asukas saa asumistukea, vuokrana otetaan huomioon oma osuus 

 

Käyttövarat 

- 25 % edellisessä kohdassa mainittujen vähennysten jälkeisistä nettotuloista 

- kuitenkin vähintään 150 euroa/kk 

 



   
 
 
 
 

Muuta huomioitavaa 

 

Asiakasmaksua määrättäessä otetaan huomioon myös asiakasmaksulain 7 c §:n (puolison 

elatuksen turvaaminen) sekä 11 §:n (maksun perimättä jättäminen ja alentaminen) säädökset. 

Maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä viranhaltijapäätöksellä, mikäli vahvistettu maksu 

aiheuttaisi toimeentulotuen tarpeen. 

 

Asiakasmaksut määritellään samojen perusteiden mukaan sekä omassa toiminnassa että 

kunnan ostaessa asumispalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta. 

 

Asumispalvelumaksun suuruuden päättää sosiaali- ja terveysjohtaja. 

 
4.4 Kehitysvammaisten erityishuoltoon liittyvä ylläpito 

 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan järjestetystä täydestä ylläpidosta pe-

ritään maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa 12 §:n mukaisena ja pitkäaikaisessa laitos-hoi-

dossa asiakasmaksulain 7 c §:n enimmäismäärien mukaisena. 

 

Alle 18-vuotiaalta maksuja ei saa periä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kerty-

nyt yli seitsemän ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksua ei saa periä kehitysvammaisten erityis-

huollosta annetun lain (519/77) tarkoittamasta erityishuollosta. 

 

4.5 Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä hoito 

 

Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä kunnallinen hoito ja hoitoon liittyvät kuljetukset ovat 

maksuttomia. 

 

4.6 Puhelinmaksut 

 

Asiakkaan yksityispuhelu (esim. taksin tilaaminen)    2,50 € 

 



   
 
 
 
 

4.7 Avoterveydenhuollon maksut 

 
Irtosolunäyte    18,00 € 
 
Maksua ei peritä, mikäli näyte liittyy sairaudenhoitoon, raskauden seurantaan, 
ehkäisyyn tai yli 2 vuotta kestäneeseen hormonikorvaushoitoon 
 
Pistolet-näyte    26,00 € 

 
 

4.8 Ateriamaksut 

 

Kotiin kuljetettu ateria myönnetään henkilölle, joka ei itse sairauden tai alentuneen toimintaky-

vyn takia pysty joko tilapäisesti tai pysyvästi valmistamaan ruokaansa eikä kykene järjestämään 

ruokailuaan muulla tavoin. 

 

Taivalkosken kunnan ruokahuoltoyksikkö toimittaa asumispalveluyksiköissä ja kotona asuville 

asiakkaille ateriapalveluja. Sivistyspalvelut laskuttavat ateriat toteutuneiden aterioiden mu-

kaan kuukausittain.  

 

Lounas, kotiin kuljetettuna, sisältää leivän,  

levitteen, leikkeleen ja maidon 

7,10 € 

Lounas, kotiin kuljetettuna 6,30 € 

Lounas ilman kuljetusta 5,00 € 

Aamiainen 2,70 € 

Päivällisen korvaava iltapala 3,20 € 

Kahvi tai tee + voileipä 2,20 € 

Kahvi tai tee + kahvileipä 1,60 € 

Kahvi tai tee + voileipä + kahvileipä 2,70 € 

Kahvi tai tee 0,80 € 

Puuroannos 1,40 € 

 



   
 
 
 
 

Päivähinnat muodostetaan tarvittaessa edellä mainituista hinnoista laskemalla tarjottavien 

aterioiden ateriahinnat yhteen. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. 

 

5. TODISTUSMAKSUT 

 

5.1. Maksu lääkärintodistuksesta 

 

Lääkärin tai hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta voidaan periä maksu todistuksen ja 

lausunnon laadusta riippuen. Maksua ei saa periä maksua kansanterveystyössä hoitoon liitty-

västä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä ke-

rättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus). 

 

Mikäli saman asian selvittäminen edellyttää kahta erihintaista todistusta (esim. T -todistus ja 

tuberkuloosi lausunto) peritään maksu vain kalleimman todistuksen mukaan. 

 

Kun sairasloman tarpeen osoittamiseksi tarpeellinen lääkärintodistus annetaan kansanter-

veystyöhön kuuluvan hoidon yhteydessä, ei siitä saa periä maksua riippumatta siitä onko lau-

sunto kirjoitettu SVA-, SVB- tai jollekin muulle lomakkeelle. Hoitoon liittymättömäksi todis-

tukseksi katsotaan todistus, jolla asiakas hakee itselleen etuutta, oikeutta, korvauksia tms. 

 

Valmiiksi laaditusta todistuksesta tms. määrätty maksu peritään asiakkaalta, vaikka hän ei 

sitä sovitun toimitushetken jälkeen enää tarvitsisikaan. 

 

5.2 Maksuttomat todistukset/lausunnot 

 

1. A -lääkärintodistus 

- päiväraha, matkakustannusten korvaus, kuntoutusarviointi 

 

2. Todistus/lausunto/selvitys 

- matkakustannusten korvausta varten 



   
 
 
 
 

- lapsen tai työntekijän sairaudesta 

- koulukyyditys sairauden takia 

- raskauden keskeytys, sterilisointi 

- neuvola- ja kouluterveydenhuoltoon liittyvä todistus 

- allergiatodistukset 

- joukkorokotuksen yhteydessä annettava todistus 

- puolustusvoimien terveystarkastus ja lausunto palvelukelpoisuudesta 

- lääkärinlausunto holhousasioissa 

- kuolintodistus 

 

3. Suositukset toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsyä varten 

 

5.3 Viranomaisilta perittävät maksut 

 
Poliisiviranomaisen pyytämä lausunnosta peritään viranomaisen ilmoittama maksu. 

 

5.4 Asiakkailta perittävät todistus- ja lausuntapalkkiot 

 

Todistus €/lausunto 

Lääkärinlausunto/-todistus   

- vanhuksen tai vammaisen omaishoidon tuki 

- VPL/SHL mukainen kuljetuspalvelu 

- liikuntavammaisen pysäköintilupa 

- apuvälinehakemus 

- asunnon haku 

- asunnon muutostyöt 

- tuberkuloositodistus 

- työvoimaviranomaisia varten laadittu suppea lausunto 

- vapaamuotoiset pienehköt lausunnot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39,60 € 

B-lääkärinlausunto  



   
 
 
 
 

- päiväraha, erityiskorvattavat lääkkeet, kuntoutus, työkyvyttömyys-

eläke 

-  

 

39,60 €  

C-lääkärinlausunto 

- lapsenhoitotuki, eläkkeensaajan hoitotuki, vammaistuki 

 

39,60 € 

T -lääkärinlausunto terveydentilasta   39,60 € 

Terveydentilatodistus ulkomaille lähtöä varten 39,60 € 

Muut terveystarkastustodistukset 

- erityisryhmät kuten purjelentäjä, sukeltaja 

 

39,60 € 

E-lääkärinlausunto 

- työtapaturma, ammattitauti, liikennevahinko, potilasvahinko, yksi-

tyistapahtuma, sotilas vamma 

 

 

39,60 € 

Lääkärinlausunto/-todistus 

- veroviranomaisia varten 

- autoveron alennusta varten 

- HIV-vasta-ainetutkimuskesta 

 

 

 

39,60 € 

Kuntoutussuunnitelma 39,60 € 

Lääkärinlausunto ampuma-aselupaa varten 39,60 € 

Muut todistukset ja lausunnot 

- asiakkaan tarvitsemat ja pyytämät lausunnot 

 

 

39,60 € 

Lääkärintodistus ajokorttia varten 47,70 € 

 

6. MUUT MAKSUT 

 

6.1. Vieraskunta- ja täyskustannushinnat 

 

Kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveys-

hoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki on annettava sitä tarvitsevalle potilaalle hänen 

asuinpaikastaan riippumatta. Potilaan kotikunta vastaa hoidon kustannuksista. 



   
 
 
 
 

 

Henkilö, joka on vakuutettu EU/ETA-alueella, osoittaa kuulumisensa kotivaltionsa sosiaaliva-

kuutusjärjestelmän näyttämällä eurooppalaisen sairaanhoitokortin tai E111-lomakkeen. Jos 

henkilöllä on eurooppalainen sairaanhoitokortti, hän maksaa hoidostaan samat maksut kuin 

Suomessa kotipaikan omaava henkilö. 

 

Jos henkilöllä ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai jos henkilö tulee valtiosta, jonka 

kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta, eikä henkilöllä ole kotikuntaa missään Suo-

men kunnassa, häneltä peritään kiireellisestä hoidosta aiheutuneiden kustannusten mukainen 

maksu asiakasmaksuna asiakasmaksulain 13 §:n ja -asetuksen 24 §:n nojalla. 

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain säätämisen yhteydessä lisättiin kunnan peruspalvelujen valti-

onosuudesta annettuun lakiin uusi 41 a §, joka mahdollistaa sen, että opiskeluhuollon psyko-

logi- ja kuraattoripalvelujen käyttämisestä aiheutuneet henkilöstökustannukset voidaan laskut-

taa oppilaan tai opiskelijan kotikunnalta. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. 

Jos opiskelijan kotikunta on muu kuin oppilaitoksen sijaintikunta psykologi- ja kuraattoripalve-

luista järjestämisvastuussa oleva kunta voi laskuttaa palvelujen käyttämisestä aiheutuneet 

opiskelijakohtaiset henkilöstökustannukset opiskelijan kotikunnalta. 

 

Käynti lääkärin vastaanotolla 148,85 € 

Käynti sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotolla 70,36 € 

Käynti hammaslääkärin vastaanotolla 149,37 € 

Käynti mielenterveys- tai päihdehoitajan vastaanotolla 112,56 € 

Käynti fysioterapeutilla 104,51 €  

Sairaanhoitajan puhelu/konsultaatio €/ 15 min 16,11€ 

Lääkärin puhelu/konsultaatio €/ 15 min 37,88 € 

Vuodeosastohoito/vrk 161,13 € 

Terveyskeskuksen vuodeosaston eristyshuone 322,26 € 

Kuraattoripalvelu 25,27 € 

Psykiatripalvelu 252,23 € 



   
 
 
 
 

Terveyskeskus psykologin vastaanotto 112,56 € 

Laboratoriotutkimukset laskutetaan erillisen hinnaston mukaisesti 

(NordLab). 

 

 

6.2. Käyttämättä ja peruttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 25 §:n mukaan käyttämättä 

ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin ja suun ja ham-

paiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuk-

sen vastaanottoajasta voidaan periä 15 vuotta täyttäneeltä enintään 51,40 euroa. Maksua ei 

saa kuitenkaan periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä syy.  

 

15 vuotta täyttäneiltä  

 

• terveyskeskuslääkärin luona käynti    50,80 € 

• hammashuollossa käynti     50,80 € 

 

6.4. Maksukatto ja maksujen seuranta 

 

Noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen 26 a-b §:n periaatteita. 

 


