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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2020
SOVELTAMISALA
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviin
maksuihin sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia (734/1992)
ja -asetusta (773/2017). Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostetuissa palveluissa
peritään asiakkaalta samat maksut ja korvaukset kuin kuntayhtymän tuottamista
vastaavista palveluista. Niistä sosiaali- ja terveyspalveluista, joista ei säädetä
erikseen asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa, peritään maksu, kuten tässä taksassa
on määrätty.

KOTONA ANNETTAVA PALVELU
Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu
Kuukausimaksu peritään jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta
kotihoidosta. Säännöllisellä avulla tarkoitetaan vähintään kerran viikossa annettavaa
hoiva- ja hoitopalvelua. Maksu määräytyy palvelun laadun, määrän sekä palvelujen
käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksukykyä määriteltäessä otetaan
huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot
sekä verosta vapaat tulot. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelu- tai kuntoutussuunnitelma, jossa selvitetään palvelut, palveluun käytettävä aika ja perittävä
kuukausimaksu. Kun kotihoito keskeytyy laitoshoidon takia, maksua ei peritä ko.
ajalta. Muissa tapauksissa maksua ei peritä yli viisi (5) päivää ylittävältä ajalta ja
mikäli hoitoa ei pystytä kuntayhtymän toimesta järjestämään.
Kuukausimaksuun vaikuttaa perheenjäsenten lukumäärä, tuloraja ja maksuprosentti.
Maksuttoman kotihoidon kuukausituloraja on 588 euroa. Maksua peritään edellä
mainitun tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan taulukon mukaan. Kun
perheenjäsenten lukumäärä on suurempi kuin kuusi, korotetaan tulorajaa 357 eurolla
ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta
perheenjäsenestä.
Perheenjäsenten
määrä

Tuloraja €

Palvelua
1-5 h/kk
maksu- %

Palvelua
6-11 h/kk
maksu- %

Palvelua
12 -20 h/kk
maksu- %

Palvelua
21 -29 h/kk
maksu- %

Palvelua
yli 30 h/kk
maksu- %

1 henkilö

588

16

21

28

31

35

2 henkilöä

1084

12

15

17

19

22

3 henkilöä

1701

10

13

15

16

18

4 henkilöä

2103

9

10

12

13

15

5 henkilöä

2546

8

9

11

12

13

6 henkilöä

2924

7

8

9

10

11
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Tilapäinen kotihoito
Tilapäisellä kotihoidolla tarkoitetaan harvemmin kuin kerran viikossa annettavaa
kotihoidon palvelua (kotipalvelu ja kotisairaanhoito). Asiakkaalle ei tehdä hoito- ja
palvelusuunnitelmaa.
Tilapäinen lääkärin tai hammaslääkärin kotisairaanhoitokäynti asiakkaan luona on
18,90 €
Muun alla mainitun hoitotyöntekijän käynti asiakkaan luona on 12,00 €
 Kotipalvelutyöntekijä (lähi- tai kodinhoitaja)
 Kotisairaanhoitaja
 Kuntohoitaja/fysioterapeutti
Maksua ei peritä hoitotarpeen arviointikäynneiltä, hyvinvointia edistäviltä
kotikäynneiltä ja omaishoidon ohjaajan käynneiltä.
Lapsiperheiden kotipalvelun käyntimaksu määräytyy palvelun keston mukaan:
Alle 3 h
3–5h
yli 5 h

12,20 €
19,40 €
25,50 €

TUKIPALVELUT
Ateriapalvelu
Kotiin kuljetettu lounasateria 9,00 € (sisältää kuljetuksen)
Ateriapaketti: aamiainen, lounas, kahvi/tee, päivällinen, iltapala 13,50 €
Palvelutalon asiakkaan valitessa muun kuin kuntayhtymän järjestämän ateriapalvelun
hän vastaa aterian järjestämisestä kustannuksineen.
Tunnuksen omaavat sotainvalidit, veteraanit ja lotat voivat ruokailla paikallisissa
ravitsemusliikkeissä maksutta. Valtiokonttori korvaa palveluiden käytöstä aiheutuvat
menot täysimääräisinä.
Vierasateria on 10,00 €
( = omaisille ja ulkopuolisille kävijöille tarkoitettu lounas/päivällisateria)

Hygieniapalvelu
Kylvetys-/saunapalvelu ilman kuljetusta 6,00 €
Kylvetys-/saunapalvelu kuljetuksineen 11,00 €
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Turvapalvelu
Kallion kautta välitettyjen turvapuhelinten käyttömaksut Kallio laskuttaa asiakkaalta.
Käyttömaksun suuruus on sama kuin turvapuhelinpalveluntuottajan Kalliolta
laskuttama hinta, joka on pysynyt ennallaan.
Perusturvapuhelin 27,00 €
Paikantava turvapuhelin 32,60 €
Muut lisälaitteet ja erikoislaitteet: seuraavan maksutaulukon mukaisesti.
Kotihoidon henkilöstön suorittama turvakäynti 12,00 €
(ei koske säännöllisen kotihoidon asiakkaita).
Turvapuhelinpalveluhinnasto 1.7.2016 alkaen

Turvapuhelimet sisältäen palvelun
GSM-turvapuhelin, sisältäen liittymän, turvarannekkeen/-riipuksen ja
27 € / kk
hälytyskeskuspalvelun
Perinteisen puhelinliittymän turvapuhelin, turvarannekkeen/
27 € / kk
-riipuksen ja hälytyskeskuspalvelun
Laajakaistaliittymän turvapuhelin, turvarannekkeen/-riipuksen ja
29 € / kk
hälytyskeskuspalvelun
GPS-pohjainen ranteessa pidettävä turvahälytin (dementiavahti)

32,60 € / kk

Turvapuhelimen pakolliset lisälaitteet sisältäen palvelun
Lisäturvaranneke tai -riipus

0,01 € / kk

Hellahälytin

0,01 € / kk

Savu-/palovaroitin

0,01 € / kk

Ovihälytin tai ikkunahälytin

0,01 € / kk

Häkäkaasuhälytin (CO)

0,01 € / kk

Vetonaruhälytin

0,01 € / kk

Erillinen vammaispainike turvahälyttimeen

0,01 € / kk

Turvapuhelimen muut lisälaitteet (ei pakolliset) sisältäen palvelun
Vuotohälytin

11,18 € / kk

Hellavahti

19,40 € / kk

Kaatumisanturi

13,30 € / kk

Lämpötilailmaisin

8,20 € / kk

Aktiviteetin seurantalaite

59,00 € / kk
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Digipalvelut
Evondos –lääkeautomaatti: On osa säännöllisen kotihoidon maksua. Säännöllisen
kotihoidon asiakkaan kohdalla lääkeautomaatti kuuluu asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisiin tunteihin hoitajan lääkehoitoon (mm. täyttö) käyttämän ajan
mukaan.
Muut asiakkaat maksavat Evondos –lääkeautomaatin käytöstä ja hoitajan osuudesta
lääkehoidossa tukipalvelumaksuna 20 € /kk, jonka lisäksi asiakas maksaa asiakasasetuksen mukaisen 12 € kotihoidon kertakäyntimaksun hoitajan käynnistä.
Videovisit: On kuvapuhelun kautta toteutettava kotikäynti (ns. virtuaalikotihoito).
Säännöllisen kotihoidon asiakkaalla virtuaalikotikäynti (vähintään kerran viikossa)
suunnitellaan aikana yksilöllisesti asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan
sisältyväksi. Asiakasmaksu on 50 % säännöllisen kotihoidon kuukausimaksusta,
mikäli asiakas käyttää pelkästään virtuaalikäyntejä. Erillistä laitevuokraa ei peritä.
Tilapäisen virtuaalikotihoidon asiakasmaksu on 6 €/käynti.
Erillinen asennusmaksu on kaikille 20 € sisältäen virtuaalilaitteen toimituksen,
asentamisen ja käyttövalmiiksi saattamisen sekä käytön opastuksen.
Muista mahdollisista pilotoitavista digipalveluista kotihoidossa peritään
asiakasmaksu laitteiden ja käytön osalta samoilla maksukriteereillä kuin
Videovisit ja Evondos, ellei sopimuksessa ole muuta sovittu.

Asiointi- ja kauppapalvelu
Kotihoitohenkilöstön suorittama asiointi 12,50 € /asiointikerta
Tukipalvelukuljetuksiin yhdistettynä tai kauppakassipalveluna 6,50 €/asiointikerta

Vaatehuolto
Pyykinpesu (sisältää pesu- ja huuhteluaineen) 6,50 €/ koneellinen.
Yksityisessä pesulassa pestyn pyykin pesula laskuttaa suoraan asiakkaalta.

Lääkekkeiden annosjakelupalvelun tukimaksu 9,00 €/kk
Päivätoimintamaksut
Kokopäivähoito kuljetuksen kanssa 23,60 €
Kokopäivähoito ilman kuljetusta 16,10 €
Kokopäivähoito sisältää hoito- ja hoivapalvelun, kuntouttavan toiminnan,
aamiaisen, lounaan ja päiväkahvin sekä tarvittaessa saunapalvelun.
Osapäivähoito enintään 3,5 tuntia 10,00 €
Maksuun sisältyy hoito- ja hoivapalvelu, kuntouttavaa toimintaa, lounas tai päivällinen
ja kahvi.
Omaishoitajan lakisääteisiltä 3 vapaapäiviltä + 1 lisäpv/kk 11,40 €/pv
4
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KOTIHOIDOLLA TUETTU ASUMINEN
Ruoka peritään ateriapalvelumaksujen mukaan.
Asiakkaalta peritään jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon asiakasmaksun lisäksi
tukipalvelumaksu 50 €/kk, joka sisältää erilaiset turvalaitteet, hygienia- ja
siivoustarvikkeet.

YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN
Vuokra on palvelutalokohtaisen vuokrasopimuksen mukainen.
Ruoka peritään ateriapalvelumaksujen mukaan.

Pitkäaikaisasuminen:
Palvelutaloissa ympärivuorokautisesta hoidosta ja hoivasta (ja siihen rinnastettavasta
palveluasumisesta) peritään perusmaksua 85 €/kk ja asiakasmaksuna 70 % siitä
tulosta, joka jää käteen, kun asukkaan nettokuukausituloista vähennetään ensin
vuokra, ateriamaksu ja perusmaksu.
Perusmaksu kattaa erilaiset turvalaitteet sekä asukkaan
hygieniaan, siivoukseen ja vaatehuoltoon liittyvät kustannukset.

henkilökohtaiseen

Puolison elatus otetaan huomioon seuraavasti: Mikäli kotiin jäävän avio-/avopuolison
nettokuukausitulot ovat alle 850 €/kk, yhteisen asunnon kohtuullisista kuluista otetaan
huomioon puolet. Asumiskuluihin luetaan: vuokra/yhtiövastike, lämmitys/sähkökulut,
koti- ja palovakuutus. Omistus- tai vuokrakiinteistön/huoneiston kulut voidaan jättää
huomiotta, kun määrätään asumispalvelun asiakasmaksua yksin asuneen henkilön
kohdalla kahden kuukauden järjestelyajan jälkeen.
Asukkaan vähimmäiskäyttövara on vähintään 150 €/kk. Vähimmäiskäyttövaralla
asukas kustantaa henkilökohtaiset menonsa, kuten lääkkeiden omavastuuosuuden,
sairauskulut, silmälasit, harrastemenot, vaate-, ym. henkilökohtaisten tavaroiden
hankinnan.
Silloin kun palveluasuminen korvaa omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisen
hoidon, asiakasmaksu on 11,40 €/vrk. Edellä mainittu maksu peritään kolmelta (3)
vuorokaudelta kuukautta kohden.
Mikäli palveluasuminen keskeytyy viittä vuorokautta pitemmäksi ajaksi, ei palvelumaksua peritä viisi vuorokautta ylittävältä poissaololta. Asukkaan ollessa sairaalahoidossa vähennetään palvelumaksu lähtöpäivää seuraavasta päivästä lukien.
Maksua ei peritä lainkaan, jos keskeytys jatkuu yli kuukauden.
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Tilapäishoito: (Lyhytaikaisasuminen)
Ympärivuorokautinen hoito
Omaishoidon tukiasiakas
 lakisääteisiltä vapaavuorokausilta 3 vrk/kk
 muilta päiviltä

32,50 €/hoitopäivä
11,40 €/vuorokausi
32,50 €/hoitopäivä

Kalliosta johtuvasta syystä tilapäiseen hoitoon palveluasumispaikkaa jonottamaan
joutuessaan määritellään maksuksi tehostetun palveluasumisen maksu.

Päivä- ja yöhoito 22,50 €/päivä tai yö
Hoitomaksu
 ei sisällä lääkkeitä eikä kuljetusta
 ei kartuta maksukattoa
Tunnuksen omaaville sotainvalideille, veteraaneille ja lotille ei määritellä edellä
mainittuja asiakasmaksuja, koska valtiokonttori korvaa palveluiden käytöstä
aiheutuvat menot täysimääräisinä.

LYHYTAIKAISEN JA OSA-VUOROKAUTISEN PERHEHOIDON (VUOROHOITO)
ASIAKASMAKSU
Lyhytaikaisessa perhehoidossa peritään asiakkaalta:




ympärivuorokautisesta lyhytaikaishoidosta
omaishoitajan vapaavuorokaudelta
osavuorokautisesta perhehoidosta

32,50 €/hoitopäivä
11,40 €/vuorokausi
23,60 €/hoitopäivä

Lyhytaikaiseen perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan perhehoitopäiviksi. Poikkeuksena, jos asiakas siirtyy lyhytaikaisesta perhehoidosta suoraan
laitoshoitoon tai palveluasumiseen, ei lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksua
peritä lähtöpäivältä.
Lyhytaikaishoito sisältää asiakkaan tarvitseman huolenpidon, hoidon ja tarvitseman
ateriapalvelun. Asiakas maksaa itse omat terveydenhuoltomenot, lääkkeet ja
kuljetuksen.

ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUT SISÄLTÄEN PÄIVÄTOIMINNAN
Erityisryhmien päivätoiminnasta tukipalveluineen, palveluasumisesta ja ympärivuorokautisesta palveluasumisesta peritään kotihoidon, kotihoidolla tuetun asumisen ja
ympärivuorokautisen palveluasumisen maksut. Intervallihoidosta peritään 16,00 €/vrk
Psykiatrisen kotikuntoutuksen kuntoutusjaksovuokra 7 ensimmäisen vuorokauden
jälkeen 10 €/vrk, ilman aterioita.
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SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LAITOSHOITO
Pitkäaikaishoitopäätös sosiaalihuollon laitoshoidosta tehdään lääketieteellisin
perustein pysyväksi tarkoitetusta hoidosta.
Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuna peritään maksuasetuksen 12 – 15 §:ien
mukaisesti 85 % asiakkaan nettokuukausituloista. Silloin, kun suurempituloinen
avio-/avopuoliso on laitoshoidossa, peritään asiakasmaksua 42,5 % laitoshoidossa
olevan henkilön ja hänen avio-/avopuolisonsa yhteenlaskettujen nettokuukausitulojen
määrästä. Kelan hoitotuki koskee myös laitoshoidossa olevia.
Asiakkaan käyttövara on vähintään 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 110 €/kk
sekä rintamalisä, mikäli asiakas saa rintamalisää tai ylimääräistä rintamalisää.

LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELU KOTIHOITO JA PALVELUASUMINEN
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio vastaa asiakkaan lääkehoidon kokonaisuudesta ja
järjestää lääkkeiden annosjakelun, josta on sovittu hoito- ja palvelusuunnitelmassa.
Mikäli asiakas haluaa ottaa vastuun lääkehoidostaan, hänen kotihoidon, kotihoidolla
tuetun asumisen ja ympärivuorokautisen asumisen asiakasmaksua alennetaan kolme
(3) prosenttia.

VAIKEAVAMMAISTEN (VPL) PALVELUASUMINEN
Vuokra on palvelukotikohtaisen vuokrasopimuksen mukainen.
Vammaispalvelulain perusteella vaikeavammaiselta voidaan periä vain ylläpitomaksu.
Maksu on täydestä ylläpidosta vuorokaudessa 14,80 €.
Sisältää:
 päivittäiset ateriat (aamupala, lounas, iltapäiväkahvi, päivällinen ja iltapala)
 puhtaanapito

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN OMAVASTUUMAKSUT
Omavastuuosuutena peritään julkisen linjaliikenteen (Matkahuolto) mukaiset
yhdensuuntaiset maksut aikuisilta ovat: (samat omavastuut kuin vuonna 2015)
enintään 6 km
3,30 € / yhdensuuntainen matka
enintään 9 km
3,60 € / yhdensuuntainen matka
enintään 12 km
3,90 € / yhdensuuntainen matka
enintään 16 km
4,70 € / yhdensuuntainen matka
enintään 20 km
5,50 € / yhdensuuntainen matka
enintään 25 km
6,10 € / yhdensuuntainen matka
enintään 30 km
6,80 € / yhdensuuntainen matka
enintään 35 km
7,40 € / yhdensuuntainen matka
enintään 40 km
8,20 € / yhdensuuntainen matka
enintään 45 km
9,30 € / yhdensuuntainen matka
enintään 50 km
10,10 € / yhdensuuntainen matka
enintään 60 km
11,80 € / yhdensuuntainen matka
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Opiskelijoille ja työssäkäyville voidaan huomioida tarvittaessa hinnat 44 matkan lipun
mukaan.
Edellä mainitut hinnat ovat olleet Matkahuollossa käytössä 1.7.2014 lukien. Jos
Matkahuollon hinnasto muuttuu, uusista asiointi- ja virkistysmatkojen hinnoista
lähetetään tiedote palveluntuottajille.
Asiakkaan omavastuumaksu voidaan periä vammaispalvelulain 14 pykälän sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 6 pykälän perusteella: asiakasmaksu
on julkisen liikenteen maksua vastaava maksu.

KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISHUOLLON MAKSUT
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu erityishuolto
ja lain 39 §:ssä tarkoitettu kuljetus ovat asiakkaille maksuttomia. Kehitysvammaisten
ylläpidosta (muun muassa ruoka, pesuaineet yms.) voidaan kuitenkin periä maksu.

Tilapäinen perhehoito
Ylläpitomaksu yli 16-vuotiailta 30,60 €/vrk, jos kulukorvausta on maksettu hoitajalle.

Jatkuva perhehoito
Perhehoidon asiakasmaksut määrätään samalla tavoin kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksut (sosiaali- ja terveydenhuollonasiakasmaksuista annetun lain 7 c §,
asiakasmaksuasetus 19 §)

Tilapäinen palveluasuminen
Tilapäishoitoa järjestetään pääsääntöisesti 3 vrk/kk, mutta tapauskohtaista tarveharkintaa voidaan käyttää. Omaishoitajalain perusteella hoitajalle tulee järjestää
kolme vapaapäivää kuukaudessa (3 vrk/kk ja 36 vrk/vuosi). Lain mukaan
vapaapäiviltä saadaan periä 11,40 €/vrk. Muilta päiviltä peritään 30,60 €/vrk. Alle 16vuotiailta peritään tilapäishoidosta 11,40 €/vrk.
Koska omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen, ei 11,40 €/vrk vapaapäiväoikeutta sidota omaishoidon tukeen, vaan kaikilla korotettua tai erityishoitotukea
saavan kehitysvammaisen hoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa
ja maksu on 11,40 €/vrk.

Pitkäaikaisasukkaat palveluasumisessa
Kehitysvammaisten palveluasumisen ylläpitomaksu on 14,80 €/vrk. Jos asukas käy
työtoiminnassa, ylläpitomaksusta vähennetään päivä- ja työtoiminnan ylläpitomaksu,
enintään kuitenkin todellisten kustannusten mukaan.
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Päivä- ja työtoiminnan sekä koululaisten loma-aikojen päivähoidon
ylläpitomaksut
Päivä- ja työtoiminnan sekä koululaisten loma-aikojen päivähoidon ylläpitomaksu
koostuu ruoasta, kahvista sekä niiden valmistamiseen liittyvästä työstä. Osittaisen
ylläpidon maksu on 6,50 €/päivä. Osittainen ylläpito voidaan periä 16 vuotta
täyttäneiltä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734, 4 §).

LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT
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 kesken maksukyvyn mukaan, jolloin maksu määrätään molemmille
vanhemmille erikseen.
Jos vanhemmat asuvat erillään ja toiselle heistä on määrätty elatusapu, määrätään
maksu molemmille vanhemmille erikseen. Siltä vanhemmalta, joka on määrätty
maksamaan lapsesta elatusapua, asiakasmaksua ei tarvitse erikseen määrätä, vaan
lapselle tulevat elatusavut voidaan (AsiakasmaksuL 7 § 2 mom.) periä ja nostaa siltä
ajalta, jolloin lapselle järjestetään perhehoitoa, laitoshuoltoa tai asumispalveluja
näistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi. Tällöin toiselle vanhemmalle
määrätään asiakasmaksu, joka voi olla määrältään enintään lapsen elatuksesta
annetun lain 1-3 § perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. Vanhemman
elatuskykyä arvioitaessa on otettava huomioon hänen ikänsä, työkykynsä ja
mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä
hänen lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.
Maksu voidaan vahvistaa myös lapsen tai nuoren omista tuloista tai varoista
(AsiakasmaksuL 7 § 3 mom.), jolloin tuloilla tarkoitetaan eläkkeitä, elinkorkoja,
elatusapua, avustuksia tai muita jatkuvia taikka kertakaikkisia tuloja, korvauksia ja
saamisia, jotka maksetaan siltä ajalta, jonka laitoshoito tai perhehoito kestää.
Asiakasmaksulain 7 § 2 ja 3 mom. perusteella perittävät maksut voivat olla vuonna
2020 enintään 1835,20 €/kk.
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TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VUONNA 2020
Avosairaanhoidon lääkäripalvelut
Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista peritään 18 vuotta
täyttäneiltä maksuasetuksen 7 §:n mukaan:
 terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käyntimaksu 20,60 €, maksu peritään
kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana
 hoitajan vastaanoton (sairaanhoidollinen käynti) käyntimaksu 11,40 €,
maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana
 yksilökohtainen fysioterapiamaksu 11,40 € hoitokerralta.
Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyskäynneistä arkisin klo 20 – 08 sekä
lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä peritään 41,20 € poliklinikkamaksu kaikilta
18 vuotta täyttäneiltä.


päivystyksen hoitajan (sairaanhoidollinen käynti) käyntimaksu 11,40 €,

Terveyskeskuksessa järjestettävistä erikoissairaanhoitopalveluista
maksuasetuksen 8 §:n mukainen 41,20 € poliklinikkamaksu
(endoskopiat, ym. polikliiniset tutkimukset oman erikoissairaanhoidon
vastuuyksikössä).

peritään

Yleisanestesiaa tai laajaa puudutusta edellyttävien päiväkirurgisten toimenpiteiden
maksuvälys on 41,20 – 135,10 € toimenpiteen vaativuuden/kestoajan mukaista
porrastusta soveltaen siten, että perittävät maksut ovat joko
a) poliklinikkamaksu 41,20 €
b) toimenpidemaksu 63,75 € tai
c) päiväkirurgisen toimenpiteen maksu 135,10 € toimenpiteen keston ja vaativuuden
mukaan.
Kotisairaalamaksu
a) käyntejä 1-3 /vrk 12,00 € /käynti
b) käyntejä yli 3 /vrk 40,80 € /vrk

Suun terveydenhuolto
Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut jakautuvat
kultakin käyntikerralta perittävään perusmaksuun sekä erikseen veloitettaviin hoitoja tutkimusmaksuihin. Hoitokäynnin perusmaksu on porrastettu kolmeen
maksuryhmään:
a) suuhygienistin vastaanottokäynnin maksu on 10,20 €
b) hammaslääkärin 13,10 €
c) erikoishammaslääkärin 19,20 €
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Lisäksi voidaan kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen
mukaisista suun terveydenhuollon toimenpiteistä periä enintään seuraavat
maksut:
1) kuvantamistutkimukset:
a) hammaskuva 8,40 €
b) leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus 18,90 €
2) ehkäisevään hoitoon kuuluvat toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden
edistämisen toimenpiteet 8,40 € käyntikerralta
3) tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpideluokituksen
vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta 4 kohdassa lueteltuja proteettisia
toimenpiteitä, seuraavasti:
a) 8,40 € vaativuusluokkaan 0 - 2 kuuluvasta toimenpiteestä;
b) 18,90 € vaativuusluokkaan 3 ja 4 kuuluvasta toimenpiteestä;
c) 37,50 € vaativuusluokkaan 5 - 7 kuuluvasta toimenpiteestä;
d) 54,90 € vaativuusluokkaan 8 - 10 kuuluvasta toimenpiteestä;
e) 77,00 € vaativuusluokkaan 11 tai sitä suurempaan vaativuusluokkaan
kuuluvasta toimenpiteestä
4) proteettiset toimenpiteet:
a) proteesin pohjaus 54,90 €
b) proteesin korjaus 37,50 €
c) akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50 €
d) kruunut ja sillat 183,50 € hampaalta
e) rankaproteesi 222,70 €
Edellä säädettyjen maksujen lisäksi voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista
toimenpiteistä periä aiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten
kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan
valmistajalle. Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia
vastaava maksu.
Edellä säädettyjä maksuja ei saa periä alle 18-vuotiailta. Siltä, jolla on rintamasotilas-,
rintamapalvelu-, rintama-, veteraani- tai miinanraivaajatunnus ei peritä maksua
hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä proteettisesta kliinisestä
työstä.
Terveyskeskuksessa järjestettävistä suun ja leukojen erikoissairaanhoitopalveluista peritään maksuasetuksen 8 §:n mukainen 41,20 € poliklinikkamaksu
(hampaiston, leukojen ja kasvojen kehityshäiriö, vaikea, toimintaa haittaava laajaalainen synnynnäinen hampaistopuutos tai kehityshäiriö, pään ja leukojen alueen
kiputila kaulan ja pään alueen säteilytys tai sytostaattihoito taikka muun kuin
hammassairauden takia välttämätön suun hoito.)
Kallion alueella ensimmäistä lastaan odottaville mahdollisuus suuhygienistin
tekemään suun terveystarkastukseen, terveysneuvontaan ja hoidon tarpeen
arviointiin. Ennalta ehkäisevänä toimena ko. käynti on maksuton.
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Sarjahoito, kuntoutus, lyhytaikainen ja pitkäaikainen laitoshoito ym.
Sarjassa annettavan hoidon (kuten jatkuvasta dialyysihoidosta, lääkinnällisestä
kuntoutuksesta, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta
sekä muusta vastaavasta hoidosta) maksu on 11,40 € hoitokerralta. Maksu voidaan
periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa.
Lääkinnällisen kuntoutuksen laitoshoidon maksu on 16,90 € hoitopäivältä;
psykiatrin lähetteellä hoidettavalta peritään vuodeosastohoidosta 22,50 € hoitopäivältä.
Päivä- ja yöhoidon (osavuorokausihoito) maksuna peritään 22,50 € vuorokaudessa.
Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 48,90 € hoitopäivältä.
Asiakasmaksulain 26 a §:n tarkoittaman maksukaton ylittymisen jälkeen peritään
22,50 € ylläpitomaksu kultakin hoitopäivältä. Pitkäaikaishoitopäätös sosiaalihuollon
laitoshoidosta tehdään lääketieteellisin perustein pysyväksi tarkoitetusta hoidosta.
Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuna peritään maksuasetuksen 12 – 15 §:ien
mukaisesti 85 % asiakkaan nettokuukausituloista. Silloin, kun suurempituloinen
avio-/avopuoliso on laitoshoidossa, peritään asiakasmaksua 42,5 % laitoshoidossa
olevan henkilön ja hänen avio-/avopuolisonsa yhteenlaskettujen nettokuukausitulojen
määrästä. Kelan hoitotuki koskee myös laitoshoidossa olevia.
Asiakkaan käyttövara on vähintään 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 110 €/kk
sekä rintamalisä, mikäli asiakas saa rintamalisää tai ylimääräistä rintamalisää.
Yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista sekä
lääkäri- ja hoitajapalveluista peritään aiempaan tuotekustannuslaskentaan perustuva
omakustannushinta.
Röntgenkuvien luovuttaminen cd:llä 15 €.
Ei kuitenkaan peritä, jos jatkohoito on toteutettu peruspalvelukuntayhtymä Kallion
toimesta.

Todistusmaksut
Lääkärintodistuksista peritään seuraavan luokituksen mukaiset maksut:
Todistusmaksu 50,80 €
 T-todistukset ym. vastaavat lyhyet todistukset ja lausunnot.
 C-todistus (suppea, etuuksien saamisen perusteeksi laadittava)


B-todistukset, laajat (esim. työkykyarviot, eläkelausunnot tms.)



E-todistukset sekä erilaiset vakuutusyhtiöitä varten laadittavat
lääkärinlausunnot, oikeudelliset/ oikeudenkäyntejä varten annettavat
todistukset sekä vapaa-ajan harrastuksia varten annettavat
lääkärintodistukset ja -lausunnot.
12

Yhtymähallitus 18.12.2019
Liite § 96

Ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta
(ajokorttitodistus) peritään 61,00 €
Salmonellatodistus 15,00 €.
Todistusmaksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai
lausunnosta eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin
perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus).
Todistusmaksua ei peritä rintamaveteraanien kuntoutusta varten laadittavista
lääkärinlausunnoista.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
Maksu 50,80 € peritään 15 -vuotta täyttäneeltä potilaalta, joka ei käytä eikä ole
perunut hänelle varattua terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen
ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen
vastaanottoaikaa.
Maksua ei voida periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on
hyväksyttävä syy.

Maksukatto
Maksukatto on 683 €
Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon maksut,
fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian
maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, yö- ja päivähoidon maksut sekä
kuntoutushoidon maksut.

Työterveyshuolto
Työterveyshuollon maksuja korotetaan 1.2.2020 alkaen keskimäärin + 5 %.
Ei sairaanhoidollisiin palveluihin lisätään arvonlisävero (24 %), esim. ensiapukurssi.
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