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Sosiaali- ja terveyspalvelut / Asiakasmaksuhinnasto 1.1.2022 alkaen 
MAKSUKATTO 
Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty enimmäismäärä, maksukatto. 
Maksukatto on 692 € (1.1.2022 -) Seurantajakso on kalenterivuosi. Myös etäyhteyksien avulla toteutetuista 
palveluista perittävät maksut kerryttävät maksukattoa. Asiakkaan tulee jatkossakin seurata maksukaton 
täyttymistä itse. 

- Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 692 €, ovat maksukattoon sisältyvät pal-

velut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia.  

- Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 22,80 € hoitopäivämaksu 18 vuotta täyttäneiltä 

henkilöiltä.  

Maksukattoon lasketaan: 
- terveyskeskusmaksut 

- yksilökohtaisen terapian maksut  

- fysioterapiamaksut 

- poliklinikkamaksut 

- sarjahoitomaksut 

- päiväkirurgiamaksu 

- lyhytaikaisen laitoshoidon maksut kunnallisissa sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa 

- yö- ja päivähoidon maksut (lyhytaikainen laitoshoito) 

- kuntoutushoidon maksut 

- kunnallisessa laitoksessa suoritettu suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (ei hammastekniset kulut)  

- tilapäisen kotisairaanhoidon maksut 

- tilapäisen kotisairaalan maksut 

- toimeentulotuesta maksetut maksut 

Maksukaton ulkopuolelle jäävät seuraavat maksut: 
- yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut 

- sairaankuljetus 

- varsinaiset hammastekniset kulut 

- pitkäaikainen laitoshoito ja muut tuloihin perustuvat maksut 

- lääkärintodistusmaksut 

- käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 

- lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut (täyskustannusmaksut) 

- sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelumaksut 

- vaikeavammaisen asumispalvelut 

- vaikeavammaisen kuljetuspalvelut 

- perhehoito 

- palvelusetelin omavastuu 

- muualta kuin Suomessa asuvalta perityt todellisia hoitokustannuksia vastaavat maksut 

- viivästyskorko 

- perintäkulut 

Todistus maksukaton täyttymisestä 
Maksukaton täyttymisen jälkeen myönnetään todistus maksukaton täyttymisestä. Todistuksen myöntää se 

terveydenhuollon laitos, jossa maksukatto on täyttynyt. Todistus on maksukaton täyttymisestä lähtien voi-

massa kalenterivuoden loppuun asti. 
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TERVEYSPALVELUT 
Voimassa 1.1.2022 alkaen, ellei alkamispäivästä toisin mainita. 

Terveyskeskusmaksut Maksuperuste 2022 

Vuosimaksu * 
voimassa kalenterivuoden 

SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

41,80 € 

Käyntimaksu* 
käyntikertojen lukumäärästä riippumaton, jos ei 
suorita vuosimaksua 

SOTEVA  
18.1.2022 10 §  

20,90 € 

Terveyskeskuksen päivystysmaksu SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

28,70 € 

Puhelinkontakti, vuosimaksu* SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

41,80 € 

Reseptin uusinta, vuosimaksu* SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

41,80 € 

Lyhytaikaishoidon jaksot SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

49,60 € / vrk 

Päivä- ja yöhoito  SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

22,80 € / vrk 

Maksukaton ylittymisen jälkeinen laitoshoito SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

22,80 € / vrk 

Perusterveydenhuollossa sairaanhoitajan, tervey-
denhoitajan tai kätilön vastaanottokäynnit 
ovat maksuttomia kaikenikäisille riippumatta siitä, 
miten palvelu järjestetään (myös esim. etäpalvelut) 

SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

Maksuton 
koskee vastaanottoja, joissa 

pääasiallinen vastuu hoidosta 
on hoitajalla 

Fysio-, puhe-, ravitsemus-, jalka- ja toimintaterapia 
yms.* 
yksilökohtainen / hoitokerta 

SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

11,60 € hoitokerta vastaanotolla 
12,20 € hoitokerta kotikäyntinä 

Apuvälineiden kuljetus 
kuljetusmaksu 
Kooltaan suurien ja painavien apuvälineiden (esim. 
sängyt, erikoispatjat, erikokoispyörätuolit, tasofor-
dit jne.) kuljetus on aina maksutonta. 
 
Apuvälineen asennusmaksu (esim. kiinteästi asen-
nettava nousutuki, wc-korotus yms.) kuljetuksen 
yhteydessä 

SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

 
10,00 € 

Maksuton 
 
 
 

10,00 € 

Fysioterapian ohjattu ryhmäkuntoutus* 
määräytyy suunnitellun ryhmäjakson pituuden mu-
kaan 

SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

1 käynnin pkt 11,60 € 
2-3 käynnin pkt 25,00 € 

5-10 käynnin pkt 50,00 € 
11-21 käynnin pkt 75,00 € 

Kotisairaala 
vuorokaudessa laskutetaan korkeintaan 2 kotikäyn-
timaksua, vaikka käyntejä olisi useampi.  

SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

12,20 € 

Asiakkaan varaamasta, mutta käyttämättä ja pe-
ruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 
18 vuotta täyttäneiltä ** 

SOTEVA  
18.1.2022 10 §  

51,50 € 



   
Sosiaali- ja terveystoimiala 
 

3 
 

Sotainvalidien ja –veteraanien sekä heidän puoli-
soidensa vuosimaksut, käyntimaksut ja päivystys-
maksut 

 Maksuton 

Mielenterveystyöhön liittyvät avosairaanhoidon 
palvelut kaiken ikäisille asiakkaille *** 

 Maksuton 

 

*Sama koskee etävastaanoton käynneistä perittäviä asiakasmaksuja 

** KÄYTTÄMÄTTÄ JA PERUUTTAMATTA JÄTETYSTÄ PALVELUSTA PERITTÄVÄ MAKSU  
- 51,50 euroa 

o koskee kaikkia maksullisia ja maksuttomia terveydenhuollon vastaanottopalveluita (ml. va-
ratut laboratorio- ja kuvantamiskäynnit) 

o sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisista hoito- tai asumispalvelupaikoista, jos asiakas 
on ilman hyväksyttävää syytä ja aikaa tai paikkaa perumatta jäänyt saapumatta palvelun 
piiriin 

o maksua ei peritä silloin, kun peruuttamatta jättämiselle on hyväksyttävä syy  
- Perumissäännöt: 

o ajan pitää olla asiakkaan tai hänen edustajansa varaama 
o peruutuksen tulee tapahtua edellisenä arkipäivänä klo 15 mennessä, muissa tapauksissa 

noudatetaan oikaisuvaatimus-käytäntöä 
 
Sakkomaksua ei peritä kuitenkaan päihde- ja mielenterveyslähtöisistä ajanvarauksista tai organisaation te-
kemistä ajanvarauksista. Sakkomaksua ei peritä alle 18-vuotiaalta. 
 
*** Maksuja ei saa periä myöskään mielenterveystyössä annetusta sarjahoidosta, kuten psykoterapiajak-

soista. Käynnin pääasiallinen syy määrittää mielenterveystyöhön liittyvien palvelujen maksuttomuuden. 

Avosairaanhoito on asiakkaalle maksutonta silloin, kun käynnin syynä on nimenomaan mielenterveyteen 

liittyvä vaiva. Perusterveydenhuollossa annetusta laitoshoidosta saa periä jatkossakin maksun. 

SUUN TERVEYDENHUOLTO 
 

Suun terveydenhuollon maksut Maksuperuste 2022 

Perusmaksut 
perusmaksu/suuhygienisti  
perusmaksu/hammaslääkäri  
perusmaksu/erikoishammaslääkäri  
Yllä olevat maksut peritään jokaiselta käyntiker-
ralta 

SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

 
10,30 €/käynti 
13,30 €/käynti 
19,50 €/käynti 

 

Maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesta ja 
sairauksien hoidosta toimenpiteeltä  
vaativuusluokan mukaan 
Vaativuusluokka: 0 – 2  
Vaativuusluokka: 3 – 4  
Vaativuusluokka: 5 – 7  
Vaativuusluokka: 8 – 10  
Vaativuusluokka: 11 - 

SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

 
 
 

8,50 € 
19,20 € 
38,00 € 
55,60 € 
78,00 € 

Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimus ja 
hoito 

SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

41,80 €/käynti 



   
Sosiaali- ja terveystoimiala 
 

4 
 

Odottavan äidin sylkitutkimus asiakasmaksu-
asetus 9 A § 

Maksuton 

Hammaskuva SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

8,50 € 

Leukojen ja koko hampaiston kuvaus SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

19,20 € 

Ehkäisevä hoito: SC-ryhmän suun terveyden edis-
tämisen toimenpiteet 

SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

8,50 € 

Proteettiset toimenpiteet 
proteesin huolto pohjauksella 
proteesin huoltokorjaus 
akryyliosa- ja kokoproteesi 
kruunut ja sillat hampaalta 
rankaproteesi 
Hinta muodostuu hammaslääkärin toimenpide-
maksujen lisäksi  
hammasteknisistä kuluista.  

SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

 
55,60 € 
38,00 € 

186,00 € 
186,00 € 
225,70 € 

 

TODISTUKSET 
Valmiiksi laadituista todistuksista peritään maksu asiakkaalta, vaikka hän myöhemmin sen peruisi. 

Todistusmaksut Maksuperuste 2022 

Ajokorttitodistus SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

61,80 € 

B-todistus (hoitoon kuulumaton lausunto kansan-
terveystyössä) 

SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

51,50 € 

E-todistus SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

51,50 € 

C-todistus SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

51,50 € 

T-todistus (kielestä riippumatta) SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

51,50 € 

Vaihto-oppilastodistus SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

51,50 € 

Laivaväen lääkärintarkastustodistus SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

51,50 € 

Lausunto pahoinpitelystä oikeudenkäyntiä varten SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

51,50 € 

Työvoimatoimiston pyytämä todistus SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

51,50 € 

Harrastuksiin liittyvät lausunnot (esim. sukellus, 
laskuvarjohyppy) 

SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

51,50 € 

Rokotustodistus SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

51,50 € 

Tartuntatautilain mukainen todistus työn alkaessa 
tai matkan jälkeen 

SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

51,50 € 

Lääkärin vapaamuotoinen todistus (esim. allergia, 
erityisruokavalio, koulukypsyys, kypärän käytöstä 

SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

51,50 € 
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vapauttaminen, turvavyön käytöstä vapauttami-
nen, matkan peruuntuminen, ampuma-asetta var-
ten) 

Todistus armeijaa varten (vapaaehtoinen palvelu) SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

51,50 € 

Todistus invalidin pysäköintiluvasta SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

51,50 € 

Todistus vammaispalvelulain perusteella annetta-
van kuljetuspalvelun hakemiseksi 

SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

51,50 € 

Muut asiakkaan itsensä pyytämät lausunnot, mitkä 
eivät liity potilaan hoitoon (esimerkiksi lausunto 
lentomatkaa varten raskauden aikana, todistus ker-
tausharjoituksesta vapauttamisesta) 

SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

51,50 € 

Maksuttomat todistukset 
liittyvät välittömästi potilaan hoitoon 
A-todistus  
B-todistus (hoitoon kuuluva lausunto kansanter-
veystyössä)  
Sairaanhoitajan kirjoittama sairauslomatodistus  
D-lausunto lapsen sairaudesta vanhemmalle  
Kuolintodistus  
Matkakorvaustodistus  
Todistus veteraanikuntoutusta varten  
Todistus koululiikuntaa/kouluruokailua varten  
Nuorison terveystodistus  
Kutsuntatarkastustodistus  
Todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä 
apuvälineitä varten 
Lähete sairaalaan  
Neuvola- ja kouluterveydenhuollon todistukset 
(esim. jälkitarkastustodistus äitiyspäivärahaa var-
ten)  
Todistus potilaan kuljetuksesta = matkatodistus  
Todistus isyystutkimuksen suorittamisesta  
Todistus sairaanhoidon vuoksi tarpeellisen lääkin-
nällisen toimenpiteen suorittamista varten (esim. 
raskauden keskeyttäminen ja steriloiminen) 

SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

Maksuton 
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SOSIAALIPALVELUT 

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT JA AIKUISSOSIAALITYÖ 
Voimassa 1.1.2022 alkaen, ellei alkamispäivästä toisin mainita.  

Aikuisten psykososiaaliset palvelujenmaksut Maksuperuste 2022 

   

Aikuisten päihde- ja mielenterveyskuntoutujat  Maksuperuste 2022 

Palveluasuminen SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

Tulojen mukaan. 
Maksu määräytyy asiakkaan 
tulojen, perhekoon ja palve-
luluokan mukaan. 
vrt. säännöllisen kotihoidon 
maksu 
 
Rauman asettama minimi-
käyttövara: toimeentulotuen 
perusosa vähennettynä ruo-
kaosuudella. Yksinasuvalla 
2022 v 262,56 e/kk 
 

Perheen koko,  
henkilömäärä                        1                      2                  3               4              5              6 
tuloraja, €/kk                      588                 1084              1701              2103                2546                 2924 

Tehostettu palveluasuminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuokra/kuukausi 

SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

Tulojen mukaan. 
Maksu määräytyy asiakkaan 
tulojen, perhekoon ja palve-
luluokan mukaan. 
Lain asettama minimivaati-
mus: lakisääteisten vähen-
nysten jälkeen 85 % nettotu-
loista. 
 
Rauman asettama minimi-
käyttövara: toimeentulotuen 
perusosa vähennettynä ruo-
kaosuudella. Yksinasuvalla 
2022 v 262,56e/kk 
 
Vuokrasopimuksen mukai-
nen 

Tuettu asuminen (sosiaalinen kun-
toutus SHL)  

maksuton 

   

Päihdehuolto Maksuperuste 2022 

Sillanpielen hoitomaksu/vrk 
 
ateriamaksu (aamupala ja lounas) 
lounas 
aamupala 

SOTEVA  
14.12.2021 §279 

14,70 € 
 

5,85 
4,60 
1,95 
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Päihdeklinikan käynnit  maksuton 

Laitoskuntoutus 
- kuntouttava laitoshoito 
- katkaisuhoito 
 

asiakasmaksulaki 49,60 € /vrk 

Rauman seudun TYP Maksuperuste 2022 

Hoitaja ja lääkärikäynnit SOTEVA  
 

maksuton 

Kuntoutumisyksikkö Maksuperuste 2022 

Hoitaja ja lääkärikäynnit (mtt avosairaanhoito) SOTEVA  
 

maksuton 

 

 

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ 
Voimassa 1.1.2022 alkaen, ellei alkamispäivästä toisin mainita.  

Lapsiperheiden sosiaalityön maksut Maksuperuste 2022 

Lastensuojelulain mukaisena sijaishuoltona, avo-
huollon tukitoimena tai jälkihuoltona järjestetyn 
perhehoidon, laitoshuollon tai asumispalveluiden 
kustannusten korvaukseksi voidaan lapsen van-
hemmilta periä asiakasmaksu. 
Lapsen edun mukainen perintätapa on periä lap-
selle vahvistettu elatusapu kummaltakin vanhem-
malta. 

Lastensuojelulaki 
19  
Laki sosiaali- ja ter-
veydenhuollon 
asiakasmaksuista 7 
§ 2 mom. ja 14 §. 

Korvaus lasten vanhemmilta 
perhehoidosta, laitoshuol-
losta ja asumispalveluista. 

Lapsen saadessa perhehoitoa, laitoshuoltoa tai 
asumispalveluja sijais- tai jälkihuoltona taikka avo-
huollon tukitoimena, voi kunta maksua vahvista-
matta periä ja nostaa lapselle tulevat asiakasmak-
sulain 14 § :n mukaiset tulot (mm. lapsilisät, elatus-
avut, perhe-eläkkeet, omaisuuden tuotot kuten 
pääomatulot) 

Laki sosiaali- ja ter-
veydenhuollon 
asiakasmaksuista 7 
§  ja 14 §. 

Korvaus lapsen etuuksista 
perhehoidon, laitoshuollon 
tai asumispalvelujen kustan-
nuksiin. 

 

VAMMAISPALVELUT 
Voimassa 1.1.2022 alkaen, ellei alkamispäivästä toisin mainita.  

Vammaispalveluiden maksut Maksuperuste 2022 

KEHITYSVAMMAISET 
Kinnonkoto 
*vuokra neliö / kk 

SOTEVA  
14.12.2021 §279 

10,20 € (1.3.2022) 

*ateriat asiakas / kk SOTEVA  
14.12.2021 §279 

409,00 € 

*tarvikemaksu asiakas / kk SOTEVA  
14.12.2021 §279 

40,70 € 

Samppustenkoto 
*vuokra neliö / kk 

SOTEVA  
14.12.2021 §279 
 

7,40 € (1.3.2022) 
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*tarvikemaksu / kk SOTEVA  
14.12.2021 §279 

40,70 € 

*tilapäinen asuminen / vrk SOTEVA  
14.12.2021 §279 

8,70 € 

Kannastupa 
*vuokra neliö / kk 

SOTEVA  
14.12.2021 §279 

14,10 € (1.3.2022) 

*tarvikemaksu / kk SOTEVA  
14.12.2021 §279 

20,40 € 

Tilapäiset asukkaat ja tukiasukkaat 
*ylläpitomaksu / vrk (yli 10 h) 

SOTEVA  
14.12.2021 §279 

20,70 € 

*ylläpitomaksu  / vrk (6-10 h) SOTEVA  
14.12.2021 §279 

11,70 € 

*ylläpitomaksu / vrk (alle 6 h) SOTEVA  
14.12.2021 §279 

5,00 € 

*ylläpitomaksu / vrk (alle 16v) SOTEVA  
14.12.2021 §279 

13,05 € 

*lounas SOTEVA  
14.12.2021 §279 

4,60 € 

*päivällinen SOTEVA  
14.12.2021 §279 

4,60 € 

*aamupala SOTEVA  
14.12.2021 §279 

2,60 € 

*iltapala SOTEVA  
14.12.2021 §279 

1,50 € 

*kahvi SOTEVA  
14.12.2021 §279 

1,10 € 

*lounas + kahvi SOTEVA  
14.12.2021 §279 

5,70 € 

*vaatehuolto SOTEVA  
14.12.2021 §279 

1,70 € 

Yksityiset, ei puitesopimusta 
*ateriamaksu / kk  
*tarvikemaksu / kk 

SOTEVA  
14.12.2021 §279 

 
409,00 € 
40,70 € 

VAMMAISET Puhti 
*vuokra asiakas / kk 

SOTEVA  
14.12.2021 §279 

560,90 € (1.3.2022) 

*ateriat asiakas / kk SOTEVA  
14.12.2021 §279 

409,00 € 

*tarvikemaksu asiakas / kk SOTEVA  
14.12.2021 §279 

40,70 € 

*tilapäishoito / vrk SOTEVA  
14.12.2021 §279 

20,70 € 

*päivähoito / pvä SOTEVA  
 14.12.2021 §279 

14,10 € 

*pesupalvelu / krt SOTEVA  
14.12.2021 §279 

3,40 € 

Päivätoiminta Pilke 
*lounas + kahvi 

SOTEVA  
14.12.2021 §279 

5,70 € 

Omaishoidon tuki / vrk SOTEVA  
14.12.2021 §279 

11,60 € 
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Kuljetuspalvelut  paikallisliikenteen taksa 
sekä Matkahuollon kilo-
metritaulukko 

Tehostettu palveluasuminen (sosiaalihuoltolaki) 
Palvelumaksu  
Vähimmäiskäyttövara   
 
 
 
 
Vuokra  

Laki sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asia-
kasmaksuista  
 
SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

Tulojen mukaan, lakisää-
teisten vähennysten jäl-
keen 85 % nettotuloista 
käyttövara 15% nettotu-
loista tai vähintään 167,00 
e/kk  
 
Vuokrasopimuksen mukai-
nen  
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IKÄÄNTYVIEN PALVELUT 

KOTIHOITO 
Voimassa 1.1.2022 alkaen, ellei alkamispäivästä toisin mainita.  

Kotihoidon maksut Maksuperuste 2022 

Säännöllisen kotihoidon maksu Laki sosiaali- ja 
terveydenhuol-
lon asiakasmak-
suista  
SOTEVA 
14.12.2021 §278 
 

Maksu määräytyy asiakkaan tu-
lojen, perhekoon ja palveluluo-
kan mukaan. 

Perheen koko,  
henkilömäärä                        1                      2                  3               4              5              6 
tuloraja, €/kk                      598                 1103             1731              2140                2591                2976 

 

Tilapäisen kotihoidon käyntimaksu  
Kotiutustiimin käyntimaksu 

SOTEVA 
14.12.2021 §278 

12,20 € /käynti, laskutetaan 
max 2 käyntiä/vrk 

Tukipalvelumaksut   
Ateriapalvelut   
ateria kotiin  
  
Palvelutaloissa ja palvelukeskuksissa:  
lounas   
puuro  
aamupala/ iltapala  
kahvi ja pulla  
päivällinen 
 
Palvelutaloissa ja palvelukeskuksissa   
pyykinpesu (henkilökunta pesee)/koneellinen  
pyykin jälkikäsittely/koneellinen  
pyykinpesu (asiakas pesee itse) /koneellinen  
 Saunapalvelu  
  
Turvapalvelut  
turvapuhelimen käynnistysmaksu  
kuukausimaksu  
hälytyskäynti  
Turvapalvelu on maksuton sotilasvammalain mu-
kaan vähintään 10 % sotainvalideille.   
   
Päiväkeskustoiminta  
Päiväkeskustoiminta, puolipäiväryhmä   
Pyykki- ja päiväkeskuskuljetuksista peritään paikal-
lisliikenteen mukainen hinta   
  
 

SOTEVA 
14.12.2021 §278 

 
 

8,20 € 
 
 

8,20 € 
1,60 € 
2,40 € 
1,90 € 
3,30 € 

 
 

7,30 € 
3,10 € 
1,70 € 
6,00 € 

 
 

32,40 € 
31,60 € 

 
8,10 € 

 
 

20,10 € 
15,20 € 
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MUUT IKÄÄNTYVIEN PALVELUJEN MAKSUT                                   
Voimassa 1.1.2022 alkaen, ellei alkamispäivästä toisin mainita.  

Palvelunkuvaus Maksuperuste 2022 

Omaishoito 
Omaishoidon kotiin menevä sairaanhoitaja  
(perustuu vapaan asiakasmaksuun) 
  
Omaishoidon vapaan asiakasmaksu 

 
SOTEVA 10.12.2019 
§256 
  
Asiakasmaksulaki 6 
b §  
SOTEVA 14.12.2021 
§287 

 
3,87 € / 8 h  
1,93 € / 4 h  
  
11,60 € /päivä 

Lyhytaikaishoito, tehostettu palv.asuminen 
(Marttilanmäki, Kotikaari)  
  
  
  
  
 Perhehoito 
 

SOTEVA 
14.12.2021 § 278 
  
  
  
SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

34,40 €/vrk Hoito ei kerrytä 
maksukattoa. Jos maksu-
katto on täyttynyt lyhytai-
kaishoitoon tullessa, on vuo-
rokausimaksu 22,80 €.     
  
28,40 €/vrk 
 

Tuettu asuminen 
Vuokra/kuukausi  
  
Palvelumaksu  
Asiakasmaksu= kiinteä tukipalvelumaksu, sis. ate-
riamaksu (aamupala, lounas ja päiväkahvi), turvalli-
suus ja viikkosiivous  
  
Valinnaisten palvelujen maksut:  
pyykkipalvelu 
 
Käyttövara 

 
 
 
SOTEVA 
14.12.2021 § 278 
  
 
 
 
 
 
Laki sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asia-
kasmaksuista 
SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

 
Vuokrasopimuksen mukai-
nen  
Kotihoidon laskutus  
363,90 €/kk  
  
  
  
  
7,30 €/koneellinen 
 
Vähintään 167 €/kk 

Perhehoito 
Vakituinen perhekodin asuminen 

Laki sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asia-
kasmaksuista 
SOTEVA  
18.1.2022 10 § 

Tulojen mukaan, lakisääteis-
ten vähennysten jälkeen 85 
% nettotuloista, käyttövara 
15% nettotuloista tai vähin-
tään 167,00 e/kk. 
 
Asiakasmaksu on enintään 
42,5 % puolisoiden yhteen-
lasketuista nettokuukausitu-
loista, joista on tehty asia-
kasmaksulain kohdan 10 c § 
ja 10 d §:ssä säädetyt vä-
hennykset ja hoivakodin 
vuokra. 
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Puolisoiden kuukausittainen 
yhteenlaskettu käyttövara 
on 57,5 % nettotuloista, 
joista on tehty em. pykälissä 
säädetyt vähennykset ja hoi-
vakodin vuokra. 

Tehostettu palveluasuminen 
Palvelumaksu, asiakkaalle tehdään palvelu- ja hoi-
tosuunnitelma  
Vähimmäiskäyttövara   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuokra / kuukausi 

Laki sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asia-
kasmaksuista  
SOTEVA  
18.1.2022 10 § 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOTEVA 
14.12.2021 §278 

Tulojen mukaan, lakisääteis-
ten vähennysten jälkeen 85 
% nettotuloista, käyttövara 
15% nettotuloista tai vähin-
tään 167,00 e/kk. 
 
Asiakasmaksu on enintään 
42,5 % puolisoiden yhteen-
lasketuista nettokuukausitu-
loista, joista on tehty asia-
kasmaksulain kohdan 10 c § 
ja 10 d §:ssä säädetyt vä-
hennykset ja hoivakodin 
vuokra. 
 
Puolisoiden kuukausittainen 
yhteenlaskettu käyttövara 
on 57,5 % nettotuloista, 
joista on tehty em. pykälissä 
säädetyt vähennykset ja hoi-
vakodin vuokra. 
 
Vuokrasopimuksen mukai-
nen  

 


