HYVLTK 14.12.2021 § 84, liite 3

MUURAMEN HYVINVOINTI -LIIKELAITOKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2022 ALKAEN
Avosairaanhoito, kuntoutus- ja erikoisvastaanotot, suun terveydenhuolto, osastotoiminta sekä
neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT
Avosairaanhoito
Lääkäripalvelun käyntimaksu
Peritään 18 vuotta täyttäneiltä, enintään 3 kertaa kalenterivuodessa
terveyskeskusta kohti. Eri peritä, kun maksukatto on täyttynyt. Ei peritä sotiemme
veteraaneilta.

20,90 €

Lääkärintodistukset
Maksua ei peritä hoitoon liittyvistä lausunnoista ja todistuksista. Sotiemme
veteraaneilta ei peritä maksua lääkärinlausunnosta veteraanikuntoutusta
varten.

51,50 €

Suppea lääkärintodistus

20,80 €

Lääkärintodistus ajo-oikeuden saamiseksi/säilyttämiseksi

61,80 €

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä lääkärinajasta perittävä maksu

51,50 €

Peritään 18 vuotta täyttäneiltä.
Sopimusmaihin kuulumattoman tai paperittoman ulkomaalaisen asiakasmaksu
palvelujen käytöstä
Todellisiin kustannuksiin perustuva vuoden 2021 talouden toteutuman mukainen
suoritehinta

Kotisairaanhoito
Lääkärin tai hammaslääkärin suorittama kotikäynti

19,20 €

Muun henkilön suorittama kotikäynti

12,20 €

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta ei peritä maksua sellaiselta henkilöltä, joka on
säännöllisen kotihoidon piirissä.
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Kuntoutus ja erikoisvastaanotto
41,80 €

Lääkäripalvelun käyntimaksu
Erikoislääkärien vastaanotot, koskee myös skopia-vastaanottoja Laukaassa.
Peritään 18 vuotta täyttäneiltä.
Ei peritä, kun maksukatto on täyttynyt.
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä lääkärinajasta perittävä maksu
Peritään 18 vuotta täyttäneiltä

51,50 €

Yksilökohtainen fysio-, puhe-, ravitsemus- ja toimintaterapia sekä jalkojenhoito ja
neuropsykologinen kuntoutus

11,60 €

Peritään 18 vuotta täyttäneiltä, enintään 3 kertaa vuodessa terveyskeskusta kohti.
Ei peritä sotiemme veteraaneilta.
Ei peritä, kun maksukatto on täyttynyt.
Sarjassa annettava hoito

11,60 €

Yleensä lääkinnällisenä kuntoutuksena annettava jalkaterapia, fysio- tai
toimintaterapia
Peritään 18 vuotta täyttäneiltä.
Enintään 45 sarjahoitokerralta kalenterivuodessa.
Ei peritä sotiemme veteraaneilta.
Ei peritä, kun maksukatto täynnä.
Kuntoutushoidon maksu/vrk

17,10 €

Lääkinnällisenä kuntoutuksena ostettua laitoskuntoutusta.
Ei peritä alle 18-vuotiailta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt
yli seitsemän.
Ei peritä, kun maksukatto on täyttynyt.
Erityisliikuntaryhmien/kevät- tai syyskausi

34,30 €

Ei peritä alle 18 vuotta täyttäneiltä.
Maksuttomia ovat myös veteraani- kuntoutus- ja mielenterveyspotilaiden
kuntoliikuntaryhmät
Sopimusmaihin kuulumattoman tai paperittoman ulkomaalaisen asiakasmaksu
palvelujen käytöstä
Todellisiin kustannuksiin perustuva vuoden 2021 talouden toteutuman mukainen
suoritehinta
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Suun ja terveydenhuolto
Suuhygienisti
Peritään 18 vuotta täyttäneiltä.
Ei peritä sotiemme veteraaneilta.

10,30 €

Hammaslääkäri
Peritään 18 vuotta täyttäneiltä.
Ei peritä sotiemme veteraaneilta.

13,30 €

Erikoishammaslääkäri
Peritään 18 vuotta täyttäneiltä.

19,50 €

Ei peritä sotiemme veteraaneilta
Hammashoitomaksut toimenpideluokituksen mukaan

8,50 - 78,00€

Peritään 18 vuotta täyttäneiltä.
Ei peritä sotiemme veteraaneilta.
Suun ja leukojen erikoissairaanhoito terveyskeskuksessa

41,80 €

Poliklinikkamaksu
Peritään 18 vuotta täyttäneiltä.
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä lääkärinajasta perittävä maksu

51,50 €

Peritään 18 vuotta täyttäneiltä.
Kuvantamisen kuvakopiot CD-tallenteena

32,30 €

Lääkärintodistukset

51,50 €

Maksua ei peritä hoitoon liittyvistä lausunnoista ja todistuksista

55,60 - 225,70 €

Proteettiset toimenpiteet
Peritään 18 vuotta täyttäneiltä.
Ei peritä suun ja leukojen erikoissairaanhoitoa terveyskeskuksessa saavalta
potilaalta
Oikomislaitteen häviäminen tai vahingoittuminen käyttöohjeen vastaisen menettelyn
tai ilmeisen huolimattomuuden takia
Uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta
aiheutuneet hammastekniset kulut.
Peritään myös alle 18-vuotiailta.
Sopimusmaihin kuulumattoman tai paperittoman ulkomaalaisen asiakasmaksu
palvelujen käytöstä
Todellisiin kustannuksiin perustuva vuoden 2021 talouden toteutuman mukainen
suoritehinta.
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Osastotoiminta
Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu
Ei peritä alle 18-vuotiailta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt
yli seitsemän.
Maksukaton täyttymisen jälkeen peritään ylläpitomaksut

49,60 €

Lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksu/vrk maksukaton täyttymisen jälkeen
Ei peritä alle 18-vuotiailta.

22,80 €

Päivä- ja yöhoidon maksu/vrk

22,80 €

Pitkäaikainen laitoshoidon maksu
Maksu määräytyy maksukyvyn mukaan enintään kuitenkin 85 % kuukausituloista.
Voidaan periä lyhytaikaisosastolla kuin pitkäaikaispäätöksen tekemisen jälkeen
hoito jatkuu lyhytaikaisyksikössä (esim. pitkäaikaispaikan odottaminen) Omaan
käyttöön jäätävä 108 €.
Kuntoutushoidon maksu/vrk

17,10 €

Ei peritä, kun maksukatto on täyttynyt.
Omaishoitajan lakisääteisen vapaanaikaiset palvelut hoidettavalle/vrk

11,60 €

Ei kerrytä maksukattoa
Lääkärintodistukset

51,50 €

Maksua ei peritä hoitoon liittyvistä lausunnoista ja todistuksista
Suppea lääkärintodistus

20,80 €

Sopimusmaihin kuulumattoman tai paperittoman ulkomaalaisen asiakasmaksu
Todellisiin kustannuksiin perustuva vuoden 2021 talouden ja toteutuman
mukainen suoritehinta.
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Neuvola, koulutus ja opiskeluterveydenhuolto
Lääkäripalvelun käyntimaksu
Sairaanhoitokäynti lääkärillä opiskelijaterveydenhuollossa.
Peritään 18 vuotta täyttäneiltä, enintään 3 kertaa kalenterivuodessa
terveyskeskusta kohti.
Ei peritä, kun maksukatto on täyttynyt.

20,60 €

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä lääkärinajasta perittävä maksu

50,80 €

Peritään 18 vuotta täyttäneiltä.
Lääkärintodistukset

50,80 €

Suppea lääkärintodistus

20,80 €

Sopimusmaihin kuulumattoman tai paperittoman ulkomaalaisen asiakasmaksu
palvelujen käytöstä
Todellisiin kustannuksiin perustuva vuoden 2021 talouden toteutuman mukainen
suoritehinta
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SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2022 ALKAEN
Kotiin annettavat palvelut
Tukipalvelut
Kotiin annettavien palveluiden tarkoituksena on tukea ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden, mielenterveysja päihdekuntoutujien sekä vammaisten henkilöiden kotona selviytymistä. Kotiin annettavia palveluita
ovat tukipalvelut (ateriapalvelut, turvapalvelu sekä päiväkeskuspalvelut) sekä kotihoito.
TUKIPALVELUMAKSUT
Ateriapalvelut
Lounas kotiin kuljetettuna
Turvapalvelut *
Turvapalvelu, hälytyskäynti asiakkaan kotiin
- kotihoidon säännöllisille asiakkaille
- muille asiakkaille
- vammaispalvelun palveluasumisen asiakkaat
Päiväkeskuspalvelut
- koko päivä
- puolipäivä (sis. viriketoiminnan lisäksi lounaan ja kahvin)
- kuljetukset (pienin linja-auton taksa) suuntaansa
Muut maksut
Kuljetuspalvelu virkistyspäivään pienin linja-autotaksan mukainen maksu
suuntaansa
Omaishoidon tukipalvelu kotiin
Käynneistä on sovittava etukäteen palveluohjaajan kanssa. Perumattomista
käynneistä peritään puolet sovitun käynnin hinnasta.
Automaattinen lääkeannostelija
Lääkeannostelijan käyttöön liittyvät käynnit.

8,20 €
13,00 €
25,50 €
0,00 €
18,40 €
9,50 €
3,30 €
3,30 €
12,00 €/ 0 – 2 h
16,00 €/ 2 – 4 h
20,00 €/ 4 – 8 h
12,20 €/kerta

*Turvapuhelimen ja muiden turvalaitteiden asennus- ja kuukausimaksut laskuttaa AddSecure Smart
Care Oy suoraan asiakkaalta.
Kotihoito
Kuntouttava arviointijakso
Uusille asiakkaille aloitetaan ennen säännöllisen kotihoidon käyntejä kuntouttava arviointijakso. Jakson
kesto on 4-6 viikkoa tilanteesta riippuen. Kuntouttavan arviointijakson hinta on 12,20 € vuorokaudessa.
Tilapäinen kotihoito ja lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu
Tilapäisistä, harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvista, satunnaisista kotihoidon käynneistä peritään
käyntimaksu 12,20 € käynti.
Jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta, lapsiperheiden säännöllisestä kotipalvelusta sekä
pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävä maksu
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Kunta saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta kuukausimaksun, joka
määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen
koon mukaan. Maksu saa olla enintään 5 momentin mukaisen maksuprosentin osoittama määrä
tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua
määritettäessä käytetään maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien määrää keskimäärin.
Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteina, ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin. Jos
molemmat puolisot saavat kotihoitoa, kummallekin tehdään omat palvelua koskevat päätökset
yksilöllisen palveluntarpeen mukaisesti. Tällöin palvelutunnit lasketaan yhteen, ja tuloina otetaan
huomioon molempien puolisoiden tulot. Jos vain toinen puolisoista saa palvelua, määräytyy maksu
hänen palvelutuntiensa mukaisesti, mutta pariskunnan yhteenlaskettujen tulojen perusteella.

Palvelutunnit
kuukaudessa
4 tuntia tai
vähemmän
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Tuloraja perheen koon mukaan
598 €
1103 €
1731 €
2140 €
Maksuprosentti perheen koon mukaan
1
2
3
4

2591 €

8

7

6

6

6

6
henkilöä
tai
enemmän
6

10
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24,50
25
25,50
26
26,50
27
27,50
28
28,50
29
29,50
30
30,50
31
31,50

8,75
10,50
12,25
14,00
14,75
15,50
16,25
17
17,75
18,50
19,25
20
20,50
21
21,50
22
22,50
23
23,50
24
24
24
24
24
24
24
24

7,50
9
10,50
12
12,50
13
13,50
14
14,50
15
15,50
16
16,50
17
17,50
18
18,50
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

7,50
9
10,50
12
12,50
13
13,50
14
14,50
15
15,50
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

7,50
9
10,50
12
12,50
13
13,50
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

7,50
9
10,50
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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32
32
24
19
16
14
12
33
32,50
24
19
16
14
12
34
33
24
19
16
14
12
35
33,50
24
19
16
14
12
36
34
24
19
16
14
12
37
34,50
24
19
16
14
12
38 tai enemmän
35
24
19
16
14
12
Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla kustakin seuraavasta
henkilöstä.
10 %:n sotainvalideille kotihoidon palvelut ovat maksuttomia, ne korvaa Valtiokonttori.
Pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksuun ei sisälly palveluasumisen aterioita, vaan asiakas maksaa
palveluun kuuluvasta ateriapalvelusta erikseen. Asiakkaalta peritään ateriamaksu todellisen
laskutuksen mukaan tai enintään 14,50 €/vrk.
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, perhehoidon ja laitoshoidon maksu
ASUMISPALVELUT
Tehostetun palveluasumisen kuukausimaksu määräytyy asiakkaan
maksukyvyn mukaan.
Tuloina huomioidaan
• säännölliset eläke- sekä muut tulot kuukaudessa, myönnetyt etuudet
(vammaistuki ja eläkkeensaajan hoitotuki), korkotulot ja pääomatulot
(osinko-, vuokra-, metsätulot).
• Tulona ei oteta huomioon lapsen elatusapua, kansaneläkelain
mukaista lapsikorotusta, sotilasavustusta ja asevelvollisen päivärahaa,
toimeentulotukea, rintamalisää, ylimääräistä rintamalisää ja
veteraanilisää.
Tuloista vähennetään
• edunvalvojan palkkio, eli edunvalvojan todellisen perusmaksun osuus,
joka on 280 eur/v tai 440 eur/v.
• todelliset asumismenot palveluasumisen yksikössä (vuokra,
kotivakuutus, vesimaksu) vähennettynä mahdollisella eläkkeensaajan
asumistuella.
• terveydenhuollon ammattihenkilön määräämät lääkkeet enintään
Sairausvakuutuslain nojalla tarkoitetun vuosiomavastuun suuruisena
(Kelan lääkemaksukatto). Muiden kuin sairasvakuutuslain mukaan
korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja
perusvoiteiden kustannukset voidaan vähentää, mikäli
terveydenhuollon ammattihenkilö on todennut ne tarpeellisiksi ja
niistä annetaan erillinen selvitys.
Lisäksi asiakkaan muuttaessa tehostettuun palveluasumiseen
kuukausituloista vähennetään edellisen asunnon välttämättömät ja
kohtuulliset kulut (kiinteistövero, lämmityskulut, osakkeen hoitovastike ja
pakollinen kotivakuutus) lain määrittelemällä tavalla (tyhjilleen jäävä
omistusasunto max. 6 kk, omistusoikeusasunto max. 3 kk ja vuokra-asunto
irtisanomisaika).
Laitoshoidon kuukausimaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan
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Kuukausimaksu on
erikseen määriteltyjen
vähennysten jälkeen
85 % nettotuloista.
Pariskuntien osalta
maksu määräytyy
molempien
nettotulojen
mukaisesti, jos
ympärivuorokautisessa
palveluasumisessa
oleva asukas on
suurempituloinen kuin
puolisonsa. Tällöin
maksu on 42,5 %
molempien
yhteenlasketusta
nettotulosta erikseen
määriteltyjen
vähennysten jälkeen.
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samoin perustein kuin tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa
perhehoidossa. Tulot ja niistä tehtävät vähennykset ovat yhtenevät.
Laitoshoitoon kuuluu lääkkeet, joten niitä ei oteta vähennyksenä
huomioon.
Lyhytaikainen hoito palvelukodissa/perhehoidossa
Omaishoitajan vapaan aikainen hoito palvelukodissa/perhehoidossa
Peruuttamaton lyhytaikaishoidon jakso
Käyttövarat asiakasmaksun jälkeen / kk vähintään
- tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikainen perhehoito
- laitoshoidossa asuvat

39,30 €/vrk
11,60 €/vrk
51,50 €
167,00 €
112,00 €

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASIAKASMAKSUT 1.7.2021 ALKAEN
Vammaispalveluiden osalta asiakkaalta voidaan laskuttaa kuljetuspalveluista omavastuuosuudet, pois
lukien erityishuolto-ohjelman mukaiset kuljetukset. Asumispalveluissa asiakkaalta laskutetaan
ylläpitomaksu tai tilapäishoidon maksut sekä ateriamaksut.
VAMMAISPALVELUT
Kuljetuspalvelumaksujen omavastuuosuudet
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu vapaa-ajan matkoilla

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu opiskelu- ja työmatkoilla

Erityishuollon matkakorvaukset
-

erityishuolto-ohjelmassa myönnetty palvelu (esim. päivätoiminta)

-

Oman auton käyttö erityishuoltona myönnettyihin palveluihin (esim.
tilapäishoito) Kelan korvausten mukaisesti.

Asumisen maksut
Kehitysvammaisten pitkäaikaisen asumisen ylläpitomaksu:
- Maksuluokka 1
sisältää siivous- ja pyykinpesuaineet ja –tarvikkeet, asumisyksikön yhteisten
tilojen sekä vaatehuoltotilojen ja saunan käytön
- Maksuluokka 2
sisältää asumisyksikön vaatehuoltotilojen ja/tai saunan käytön
Erityishuoltona järjestettävä ympärivuorokautinen tilapäishoito (korkeintaan
2vko)
- alle 16-vuotiaat
- yli 16-vuotiaat
Pitkäaikainen perhehoito 16-vuotta täyttäneille
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Matkahuollon
voimassa olevan
kertalipun hinta
Matkakortin
kustannusten
mukaisesti
huomioiden
alennukseen
oikeuttavat
perusteet
Asiakas ei maksa
omavastuuta
0,20 €/km
51,00 €
14,00 €

13,00 €/vrk
33,60 €/vrk
Erillisen
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toimintaohjeen
mukaan

Ateriamaksut
- vuorokauden ateriapaketti enintään
o aamupala
o lounas
o välipala
o päivällinen
o iltapala
-

12,00 €/vrk
2,10 €
4,00 €
1,20 €
2,60 €
2,10 €

kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten työ-/päivä-/iltapäivätoiminta
o Lounas
o välipala
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4,00 €
1,20 €
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