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Yleiset ja yhteiset periaatteet 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista vastaa Suomessa pääosin potilaan ja asiakkaan 

kotikunta.  

Asiakkailta ja potilailta perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulain 1201/2020 ja -ase-

tuksen 912/1992 perusteella sekä kuntayhtymän päätöksiin siltä osin kuin asiakasmaksulaki 

oikeuttaa kuntayhtymän päättämään maksuista.  

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten asiakas- ja potilasmaksu-

hinnasto 1.1.2022 sisältää kuntayhtymän kaikkien toimialueiden asiakasmaksut. Yksittäisiä, 

alle 5 euron suuruisia laskuja ei pääsääntöisesti lähetetä 

Näiden asiakas- ja potilasmaksun määräysten lisäksi noudatetaan seuraavia rajauksia: 

1. Rintamatunnuksen omaaville veteraaneille ovat maksuttomia kaikki Soiten järjestämät 

sosiaali- ja terveydenhuollon avohuollon palvelut sekä mahdolliset lääkärinlausunnot. 

Maksuttomuuden piiriin eivät sisälly hammashoidon tekniset kulut hammasproteesien 

korjauskustannuksia lukuun ottamatta.  

2. Pitkäaikaishoidossa henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä käyttövara on vähintään 112 

€. 

3. Maksukatto 692 € 

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tietyille potilas- ja asiakasmaksuille on 

säädetty maksukatto (asiakasmaksulaki 6 A §). Maksukaton kertymäkausi on kalenterivuosi. 

Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden 2022 aikana 692 euroa, ovat maksukat-

toon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Lyhytai-

kaisesta laitoshoidosta ja päiväkirurgiasta peritään 22,80 euroa hoitopäivältä maksukaton 

täytyttyä. 

Alle 18-vuotiaan lapsen ja nuoren käyttämistä palveluista perityt maksukattoa kerryttävät 

maksut otetaan huomioon yhdessä hänen toisen vanhempansa tai muun laillisen huoltajan 

maksujen kanssa. 
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Asiakkaan on seurattava maksukattonsa ylittymistä itse. Kun maksukatto on ylittynyt, asiak-

kaalle annetaan maksukaton ylittymistä koskeva todistus. Todistuksen saamiseksi asiakkaan 

on pyydettäessä esitettävä alkuperäiset tositteet hänen itsensä tai huollettavinaan olevien 

alaikäisten lasten saamista palveluista suoritetuista maksuista.  

Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat maksut: 

 terveyskeskusmaksut  

 poliklinikkamaksut 

 päiväkirurgisen hoidon maksut 

 sarjahoitomaksut 

 yksilökohtaisen fysioterapian maksut 

 yö- ja päivähoidon maksut laitoshoidon yksikössä 

 kuntoutuksen käyntimaksut 

 lyhytaikaisen laitos- ja osastohoidon hoitopäivämaksut 

 lyhytaikaishoidon maksut (intervallihoito) tehostetun tai ohjatun palveluasumisen 

yksikössä  

 psykiatrian päiväsairaalamaksut 

 kotisairaalamaksut 

 tilapäisen kotisairaanhoidon maksut 

 suun terveydenhuollossa perittävät maksut tutkimuksesta ja hoidosta hammasteknisiä 

kuluja lukuun ottamatta.  

 toimeentulotuesta maksetut maksut 

 etäyhteyksien avulla toteutetut edellä mainituista palveluista perittävät maksut 

Maksukattoon kuulumattomat maksut: 

 kotihoidon maksut sekä kotiin järjestettävien tukipalveluiden maksut 

 maksut pitkäaikaisesta laitoshoidosta 

 maksut lääkärintodistuksista ja lausunnoista 

 maksut sairaankuljetuksesta 
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 maksut käyttämättä tai perumatta jätetystä palvelusta 

 perhehoidon maksut 

 maksut, joiden perusteena on tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturma-

vakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä 

vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito 

 palvelusetelin omavastuuosuudet 

 omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetystä palvelusta perityt maksut 

 asiakkaan/potilaan yksityiseltä palvelutuottajalta hankkimiensa palvelujen maksut 

Lääkekustannusten maksukatto hoidetaan Kelan kautta. 

4. Asiakas- ja potilasmaksu peritään useita vuorokausia kestävillä hoitojaksoilla kaikista 

hoitopäivistä, mukaan lukien saapumispäivä ja lähtöpäivä. Lähtöpäivältä ei peritä 

maksua, jos hoito samana päivänä jatkuu Soiten toisessa yksikössä tai muussa 

hoitolaitoksessa.  

Alle 12 tuntia kestävien hoitojaksojen kohdalla peritään potilaalta yksi hoitopäivä-

maksu, mikäli potilas on tullut illalla klo 22 jälkeen osastolle ja kotiutuu seuraavana 

päivänä ennen klo 12. 

5. Peruuttamaton käynti tai saapumatta jättäminen varatulle hoitojaksolle 

Jos asiakas on varannut vastaanottoajan terveydenhuollon palveluihin tai lyhytaikai-

sen hoito- tai asumispalvelupaikan ja on ilman hyväksyttävää syytä tai ennalta peru-

matta jättänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle tai asianomaiseen yksik-

köön, kuntayhtymällä on oikeus periä asiakkaalta 50,80 euron suuruinen maksu. Mak-

sua ei peritä alle 18-vuotiailta asiakkailta. 

Hoito- tai asumispalvelupaikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä vammaispalvelujen 

osalta tilapäishoitoa, ikääntyneiden palvelujen osalta jaksohoitoa laitoshoidon ja tehos-

tetun palveluasumisen yksiköissä sekä mielenterveyskuntoutujien intervallijaksoja. 
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6. Maksuttomat palvelut 

Maksuttomia palveluita sosiaalihuollossa ovat asiakasmaksulain 4 § mukaiset palvelut: 

 sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kasvatus- ja perheneuvonta ja sosiaalinen kuntoutus. 

Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta, tuetut tapaamiset ja valvotut 

vaihdot sekä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten 

henkilöiden työtoiminta kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta. 

 lastensuojelulaissa tarkoitettu lasten ja nuorten huolto 

 kehitysvammaisten erityishuolto ja kuljetus lukuun ottamatta yli 16-vuotiaiden ylläpitoa 

ja alle 16-vuotiaiden osittaista ylläpitoa 

 vammaisuuden perusteella järjestettävät laissa (380/1987 8 §) tarkoitetut palvelut 

 polikliininen päihdehuolto 

 avioliittolaissa, isyyslaissa, lapseksiottamisesta annetussa laissa, lapsen elatuksesta 

annetussa laissa, lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa, lapsen 

elatuksen turvaamisesta annetussa laissa ja eräiden elatusapujen sitomisesta 

elinkustannuksiin annetussa laissa kunnan tehtäväksi säädetyt palvelut 

 henkilölle hänen sosiaalihuoltoaan koskevissa asioissa annetut asiakirjat 

Terveydenhuollossa maksuttomia ovat asiakasmaksulain 5 § mukaiset palvelut: 

 ensihoito, lukuun ottamatta ensihoitoon liittyvää sairaankuljetusta  

 erikoissairaanhoidon poliklinikan antama tutkimus ja hoito alle 18-vuotiaalle henkilölle  

 alle 18-vuotiaalle annettava hoito ja ylläpito, jos hoitopäiviä on kertynyt kalenterivuo-

dessa yli 7 sekä sarjahoidot. 

 Seri-tukikeskuksen tarjoamat palvelut 

 päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama tutki-

mus, hoito ja seuranta 

 mielenterveyspalvelut, lukuun ottamatta laitoshoitoa perusterveydenhuollossa tai jos 

samalla käynnillä hoidetaan somaattisia sairauksia 
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 psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annettu hoito siihen liittyvää osittaista ylläpi-

toa lukuun ottamatta 

 hengityshalvauspotilaalle järjestetty hoito, ylläpito ja hoitoon liittyvät kuljetukset 

 lyhytaikainen laitoshoito tarkkailujakson ajalta, jos henkilöä ei oteta tahdosta riippu-

mattomaan hoitoon 

 ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito 

 tartuntatautilaissa tarkoitetut rokotukset, yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, hoito 

ja hoitoon määrätyt lääkkeet, sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen. 

HIV-infektion, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus ja hoito 

sekä valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet 

 lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluva neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuk-

sia selvittävä tutkimus, sopeutumisvalmennus, kuntoutusohjaus ja apuvälineet 

Lisäksi perusterveydenhuollossa maksuttomia palveluita ovat: 

 hoitoon kuuluvat aineet ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet 

 seulonnat, terveysneuvonta ja -tarkastukset 

 neuvolapalvelut 

 kouluterveydenhuolto 

 opiskeluterveydenhuolto lukuun ottamatta avosairaanhoidon palveluita yli 18-vuotiaille 

 alle 18-vuotiaiden avosairaanhoito, hammashoito ja sarjahoidot 

 sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön vastaanottopalvelut  
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Erikoissairaanhoito ja kehityspoliklinikka, potilasmaksut 

Palvelu Hinta Lisätiedot 

Poliklinikkakäynti 

(Asiakasmaksuasetus 8 §) 

41,80 € 

 

Käynnin perushintaryhmä. 

Potilaan käynti vastaanotolla tai henkilö-

kunnan (lääkäri tai muu terveydenhuollon 

ammattilainen) tekemä käynti avohoidossa 

olevan potilaan luona tai etävastaanotto 

(videovälitteisesti). 

Ei peritä:  

- alle 18-vuotiailta 

- sotaveteraaneilta 

- psykiatrian avohoidon yksiköissä  

- päihteitä käyttävien raskaana olevien 

tutkimuksesta, hoidosta ja seurannasta 

äitiyspoliklinikalla 

- Seri-tukikeskuksen tarjoamista palve-

luista 

- kehitysvammalain mukaisella erityis-

huoltopäätöksellä kehityspoliklinikalla 

- jos potilas otetaan sairaalaan poliklinik-

kakäynnin seurauksena, potilaalta peri-

tään poliklinikkamaksun sijasta lyhytai-

kaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu 

49,60 € 

Päivystävän sairaanhoita-

jan käynti  

24,90 € Käynti laajavastuisella sairaanhoitajalla 
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Palvelu Hinta Lisätiedot 

Muu hoitajakäynti 11,60 € Voidaan soveltaa perustellusta syystä pe-

rushintaryhmän sijasta. 

Muu hoitajakäynti (esim. ohjaus, neuvonta, 

tutkimus poliklinikalla tai osastolla) 

Ei peritä alle 18-vuotiailta 

Sarjahoitomaksu  

(Asiakasmaksuasetus 11§) 

11,60 € Sarjassa annettava hoito. Peritään enin-

tään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. 

Sarjahoito on alle 18-vuotiaille maksuton. 

Peritään: 

- jatkuvasta dialyysihoidosta 

- lääkinnällisestä kuntoutuksesta 

- hyposensibilisaatiohoidosta 

- puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja 

muusta vastaavasta hoidosta 

Päiväkirurginen toimenpide/he-

räämöstä kotiin (Herko) -toimen-

pide 

(Asiakasmaksuasetus 8 A §) 

136,90 € Päiväkirurginen tai heräämöstä kotiin 

suunniteltu toimenpide, joka edellyttää 

yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suo-

nensisäisesti annettavaa lääkitystä.  

Mikäli potilas komplikaation takia tai tuotta-

jasta johtuvan syyn (esim. myöhäinen toi-

menpiteen ajankohta) takia jää hoitopaik-

kaan toimenpidettä seuraavaan vuorokau-

teen, ei häneltä peritä seuraavalta vuoro-

kaudelta hoitopäivämaksua. 
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Palvelu Hinta Lisätiedot 

Hoitopäivämaksu  

(Asiakasmaksuasetus 12 §) 

49,60 € Hoitopäivämaksu peritään tulo-, sairaalas-

saolo- ja lähtöpäiviltä. Lähtöpäivältä ei pe-

ritä maksua, jos hoito samana päivänä jat-

kuu toisessa yksikössä tai muussa laitok-

sessa. 

Alle 18-vuotiaalta peritään maksu vain seit-

semältä hoitopäivältä kalenterivuodessa.  

Hoitopäivämaksu maksukaton 

ylittymisen jälkeen  

22,80 € Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäi-

vämaksu maksukaton täyttymisen jäl-

keen 

Hoitopäivämaksu psykiatrisessa 

hoidossa  

22,80 € Tarkkailuajalta ei peritä hoitopäivämaksua, 

mikäli hoito sairaalassa ei jatku tarkkai-

luajan jälkeen 

Lääkinnällisen kuntoutuksen 

kuntoutushoitopäivä  

(Asiakasmaksuasetus 14 §) 

17,10 € Kuntoutushoitopäivä neurologian ja 

vaativan kuntoutuksen osastolla 

Päivä- ja yöhoidon maksu  

(Asiakasmaksuasetus 13 §) 

22,80 €  

Perhehuone 31,10 € 

 

Koskee synnytysyksikön perhehuoneita. 

Laskutetaan hoitopäivähinnan lisäksi. 

Lastensairaalan perhehuoneissa peritään 

vanhemmilta ateriamaksut tilattujen ateri-

oiden mukaisesti ravintokeskuksen hin-

naston mukaisesti.  
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Palvelu Hinta Lisätiedot 

Lääkärinlausunnot ja todistukset 

 

enintään 

51,50 € 

 

Maksua ei peritä hoitoon liittyvästä todis-

tuksesta (esim. B-todistus sairaslomaa var-

ten).  

Hintaryhmä perustuu lausunnon laajuu-

teen:  

Suppea lausunto 27,00 € 

Perusteellinen lausunto 30,60 € 

Lausunto oikeustoimikelpoisuudesta 

51,50€ 

Tapaturma: tavallinen todistus 19,20 € 

Tapaturma: perusteellinen lausunto 33,60€ 

Tapaturma: laaja ja aikaa vievä lausunto 

51,50 €  

Lääkärintodistus ajo-oikeutta 

varten 

61,80 €  

Digitaalisten kuvien polttaminen 

CD:lle 

18,00 € Peritään potilaalta itseltään, paitsi tapauk-

sessa, jossa osasto lähettää potilaan jatko-

hoitoon, peritään maksu lähettävältä poli-

klinikalta 

Käyttämättä ja perumatta jäte-

tyn käyntiajan maksu 

 

51,50 € Maksu peritään yli 18-vuotiaalta asiak-

kaalta tai potilaalta, joka ei käytä eikä ole 

perunut hänelle varattua vastaanottoaikaa 

tai kalliiksi luokiteltavaa kuvantamistutki-

musta. 
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Palvelu Hinta Lisätiedot 

Maksua ei voi periä, jos perumatta jättämi-

selle on hyväksyttävä syy. 

Peruminen on tehtävä viimeistään edelli-

senä päivänä. 

Mielenterveyskuntoutujien oh-

jaus 

maksu-

ton 

 

Sairaankuljetus 25,00 € Sairaankuljetusajoneuvolla suoritettu sai-

raankuljetus 

Normaaleista käytännöistä poikkeavat postituskulut 14,50 € 

Hälytyspatja: 52,00 € 

Sup-valohoito: 11,50 € 

Lähtökohtaisesti potilaalta voidaan periä vain yksi käyntimaksu vuorokaudelta samaa sai-

rautta (suppea erikoisala) kohden. Poikkeuksena poliklinikkakäynti lääkärillä ja sarjahoi-

tokäynti, joista peritään erilliset maksut. 

Hengityshalvauspotilaalle maksettava korvaus saamatta jääneestä ylläpidosta on lyhytaikai-

sen laitoshoidon maksua vastaava korvaus. 
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Terveyskeskuksen potilasmaksut 

Maksut peritään 18 - vuotta täyttäneiltä. 

Palvelu Hinta Lisätiedot 

Terveyskeskuslääkärin 

vastaanotto 

(Asiakasmaksuasetus 7§) 

 

20,90 € Potilaan käynti vastaanotolla tai henkilö-

kunnan tekemä käynti avohoidossa olevan 

potilaan luona 

Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä 

käynniltä kalenterivuoden aikana 

Etävastaanotto (videovälitteisesti) on ver-

rattavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin, 

josta peritään 20,90 € 

Mielenterveyspalvelut: maksuton 

Sairaanhoitajan, tervey-

denhoitajan tai kätilön vas-

taanottokäynti (sis. etävas-

tanotto) 

maksu-

ton 

 

Fysioterapeutin vastaanot-

tokäynti 

(Asiakasmaksuasetus 7§) 

11,60 €  

Sarjahoitokäynti 

(Asiakasmaksuasetus 11§) 

11,60 € Sarjassa annettava hoito. Peritään enin-

tään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. 

Sarjahoito on alle 18-vuotiaille maksuton. 
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Palvelu Hinta Lisätiedot 

Jalkahoito ensimmäinen 

käyntikerta 

25,00 €  

Käyttämättä ja perumatta 

jätetyn vastaanottoajan 

maksu 

51,50 € Asiakkaan varaama, käyttämättä ja peru-

matta jätetty vastaanottoaika terveyden-

huollon palveluihin. 

Ei peritä alle 18-vuotiailta 

Peruminen on tehtävä yhtä (1) vuorokautta 

ennen. 

Maksua ei voida periä, mikäli perumatta 

jättämiselle on hyväksyttävä syy. 

Erikoislääkärijohtoinen po-

liklinikkamaksu 

(Asiakasmaksuasetus 8§) 

41,80 € Erikoislääkärin vastaanottokäynti terveys-

keskuksessa (esim. etäpoliklinikka), geriat-

rian poliklinikka, gastroskopiat, rasitus-

EKG, yms. erikoislääkärijohtoiset tutkimuk-

set ja käynnit 
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Lyhytaikainen laitoshoito 

Palvelu Hinta Lisätiedot 

Lyhytaikainen laitoshoito 

(Asiakasmaksuasetus 12 §) 

 

49,60 €/vrk Hoitopäivämaksu peritään tulo-, sai-

raalassaolo- ja lähtöpäiviltä. Lähtö-

päivältä ei peritä maksua, jos hoito 

samana päivänä jatkuu toisessa yksi-

kössä tai muussa laitoksessa. 

Alle 18-vuotiaalta peritään maksu 

vain seitsemältä (7) hoitopäivältä ka-

lenterivuodessa. 

Hoitopäivämaksu maksuka-

ton täyttymisen jälkeen 

22,80 €/vrk  

Päivä- ja yöhoidon maksu 

(Asiakasmaksuasetus 13 §) 

22,80 €/vrk  

Laitoskuntoutus 

(Asiakasmaksuasetus 14 §) 

17,10 €/vrk  

Pitkäaikainen laitoshoito 

(Asiakasmaksuasetus 15 §) 

Asetus Pitkäaikaista laitoshoitoa saavan hen-

kilön henkilökohtaiseen käyttöön on 

jäätävä vähintään 112,00 €/kk. 

  



 

 

Asiakas- ja potilasmaksuhinnasto 01.01.2022 

 

 

16 

Tilapäisen kotisairaanhoidon kotikäynnit 

Palvelu Hinta 

Tilapäinen lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti 19,20 € / käynti 

Muun henkilökunnan tilapäinen kotikäynti 12,20 € / käynti 

Kotisairaalamaksu 

Palvelu Hinta 

Käyntejä 1–3 /vrk 12,00 € / käynti 

Käyntejä yli 3 /vrk 36,00 € / vrk 

Mikäli asiakas on tehostetun palveluasumisen tai kotihoidon piirissä, maksua ei peritä. 
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Todistusmaksut 

(Asiakasmaksuasetus 23§) 

Hoitoon liittymättömät lääkärin ja hammaslääkärin todistukset ja lausunnot: 51,50 € 

Hoitoon liittymättöminä todistuksina ja lausuntoina pidetään todistuksia ja lausuntoja, joita 

lausunnon ja todistuksen pyytäjä tarvitsee henkilökohtaisen etuuden tms. vastaavan hake-

miseksi. Näitä ovat muun muassa: 

 B-todistus (etuuden hakemista varten) 

 C-todistus hoitotuen/vammaistuen hakemista varten 

 T-todistus (todistus terveydentilasta) 

 Muut lausunnot etuuden hakemista varten 

 E-lausunto 

 Todistus vapaaehtoista asevelvollisuutta varten 

 todistus asunnonhakua varten 

 todistus asumispalvelupaikan hakemista 

 lausunto työvoimatoimistoa varten 

 todistus verotusta tai autoveron alennusta varten 

 harrastuksiin liittyvät lääkärilausunnot 

 lääkärintodistus mopokorttia varten, mikäli ei laadita nuorison terveystodistusta 

 Hiv-todistus viisumia varten 

 vieraskielinen lääkärinlausunto 

 kansainvälinen rokotustodistus/keltakuumerokotus 

 lausunto oikeustoimikelpoisuudesta tai muu lausunto oikeudenkäyntiä varten 

asiakkaan itsensä tai hänen edustajansa pyytämänä 

 muut asiakkaan itsensä pyytämät todistukset ja lausunnot terveydentilasta 

Ajokorttitodistus ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi (ajokorttilaki): 61,80 € 

Salmonellatodistus elintarviketyötä varten: 15,00 € 
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Maksuttomat todistukset/ lausunnot 

 Hoitoon liittyvät B-todistukset (kuntoutus, SV-päiväraha) 

 B-lausunto erityiskorvattavia lääkkeitä varten 

 A-todistus tai lapsen sairauden vuoksi annettu todistus 

 nuorison terveystodistus 

 holhoustoimiasioissa annettavat lääkärilausunnot (Maistraatti) 

 sosiaaliviranomaisille annettavat todistukset 

 todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten 

 todistus veteraanien kuntoutushakemusta varten 

 joukkorokotustodistus 

 neuvola- ja kouluterveydenhuollon todistukset 

 todistus potilaan kuljetuksesta =matkatodistus 

 kutsuntatarkastustodistus = lääkärinlausunto puolustusvoimia varten 

 kuolintodistus 

 matkatodistus/koulukyytilausunto sairauden perusteella 

 todistus koululiikuntaa/kouluruokailua varten 

 todistus isyysveritutkimuksen suorittamisesta 

 sterilisaatiolomake 

 todistus sairaanhoidon vuoksi tarpeellisen lääkinnällisen toimenpiteen suorittamista 

varten (esim. raskauden keskeyttäminen ja steriloiminen) 
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Suun terveydenhuollon asiakasmaksut 

(Asiakasmaksuasetus 9 §) 

Palvelu Hinta 

Perusmaksu, suuhygienisti 10,30 €/käynti 

Perusmaksu, hammaslääkäri 13,30 €/käynti 

Perusmaksu, erikoishammaslääkäri 19,50 €/käynti 

Hammaskuva 8,50 €/kuva 

Panoraamaröntgen 19,20 €/kuva 

Ehkäisevä käyntimaksu 8,50 € /käynti 

Toimenpide, vaativuus 0–2  8,50 € 

Toimenpide, vaativuus 3 ja 4 19,20 € 

Toimenpide, vaativuus 5–7  38,00 € 

Toimenpide, vaativuus 8–10 55,60 € 

Toimenpide, vaativuus 11 78,00 € 

Proteesin pohjaus 55,60 € 

Proteesin korjaus 38,00 € 

Akryyliosa- ja kokoproteesi 186,00 € 

Kruunut ja sillat 186,00 € 

Rankaproteesi 225,70 € 
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Palvelu Hinta 

Käyttämättä ja perumatta jätetty käynti 

Käyttämättä ja perumatta jätetystä ajanvarauksesta peri-

tään 18- vuotta täyttäneiltä 51,50 euron suuruinen sakko-

maksu. Maksua ei peritä, mikäli perumatta jättämiselle on 

hyväksyttävä syy. 

51,50 € 

Proteettisiin töihin sekä purentakiskoihin lisätään hammastekniset kulut.  

Hammastekniset kulut eivät kerrytä maksukattoa. 
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Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun ja pitkäai-

kaisten asumispalvelujen maksut 

(Asiakasmaksulaki 1201/2020, 10 e §) 

Nämä maksut koskevat seuraavia palveluja: 

 Kotihoito ja kotisairaanhoito 

 Tukipalvelutiimin antama säännöllinen palvelu 

 Lapsiperheiden suunnitelmaan perustuva kotipalvelu 

 Pitkäaikaiset asumispalvelut 

Palvelun pitkäaikaisuus 

Terveydenhuoltolaissa tarkoitetun kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon sekä sosiaalihuol-

tolaissa tarkoitetun kotipalvelun ja kotihoidon katsotaan olevan pitkäaikainen, jos asiakas saa 

palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun arvioidaan kestävän vähintään kaksi (2) 

kuukautta sen alkamisesta tai jos palvelu on tosiallisesti kestänyt vähintään kaksi (2) kuu-

kautta. 

Lapsiperheiden kotipalvelussa maksu määräytyy kuukausimaksun mukaisesti, jos tarve on 

pitkäaikainen em. tavalla. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi tilanteet, joissa perhe tarvitsee 

säännöllisempää ja suunnitelmallisempaa apua ns. varhaista tukea, esim. kun äiti on uupunut 

tai hänellä on synnytyksen jälkeistä masennusta, kun tarvitaan tukea vanhemmuuteen, lasten 

hoidossa ja kasvatuksessa ohjaamista, kodinhoidollisissa tehtävissä opastusta ja tukea. Per-

heiden kanssa laaditaan yhdessä tavoitteellinen suunnitelma, jonka toteutumista seurataan 

säännöllisesti. 

Sosiaalihuoltolaissa tarkoitetun asumispalvelun katsotaan olevan pitkäaikainen, jos palvelun 

arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai se on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme 

(3) kuukautta. 
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Maksun määräytyminen 

Kunta tai kuntayhtymä saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta 

sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta kuukausimaksun.  

Maksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksuky-

vyn ja perheen koon mukaan. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia. Etähoidon tuntimäärät 

lasketaan mukaan kotona annettavan palvelun kokonaistuntimäärään. 

Maksu saa olla enintään 5 momentin mukaisen maksuprosentin osoittama määrä 3 momen-

tissa säädetyn tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Kuukausitulona otetaan huomioon mak-

sua määrättäessä perheen bruttotulot. 

Perheen koko, 

henkilömäärä 

1 2 3 4 5 6 

Tuloraja, €/kk 598 1103 1731 2140 2591 2976 

 

 Maksuprosentti perheen koon mukaan 

Palvelutunnit 

kuukaudessa 

1 hlö 2 hlö 3 hlö 4 hlö 5 hlö 6 hlö tai 

enemmän 

4 tuntia tai vä-

hemmän 8.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

5 10.00 8.75 7.50 7.50 7.50 7.50 

6 12.00 10.50 9.00 9.00 9.00 9.00 

7 14.00 12.25 10.50 10.50 10.50 10.50 

8 16.00 14.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

9 17.00 14.75 12.50 12.50 12.50 12.00 
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Palvelutunnit 

kuukaudessa 

1 hlö 2 hlö 3 hlö 4 hlö 5 hlö 6 hlö tai 

enemmän 

10 18.00 15.50 13.00 13.00 13.00 12.00 

11 19.00 16.25 13.50 13.50 13.50 12.00 

12 20.00 17.00 14.00 14.00 14.00 12.00 

13 21.00 17.75 14.50 14.50 14.00 12.00 

14 22.00 18.50 15.00 15.00 14.00 12.00 

15 23.00 19.25 15.50 15.50 14.00 12.00 

16 24.00 20.00 16.00 16.00 14.00 12.00 

17 24.50 20.50 16.50 16.00 14.00 12.00 

18 25.00 21.00 17.00 16.00 14.00 12.00 

19 25.50 21.50 17.50 16.00 14.00 12.00 

20 26.00 22.00 18.00 16.00 14.00 12.00 

21 26.50 22.50 18.50 16.00 14.00 12.00 

22 27.00 23.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

23 27.50 23.50 19.00 16.00 14.00 12.00 

24 28.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

25 28.50 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

26 29.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

27 29.50 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

28 30.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

29 30.50 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

30 31.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 
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Palvelutunnit 

kuukaudessa 

1 hlö 2 hlö 3 hlö 4 hlö 5 hlö 6 hlö tai 

enemmän 

31 31.50 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

32 32.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

33 32.50 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

34 33.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

35 33.50 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

36 34.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

37 34.50 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

38 tai enem-

män 

35.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

Asiakkaan maksama kuukausimaksu on enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan 

ylittävistä kk-tuloista. Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi (6), tulorajaa korotetaan 356 eu-

rolla kustakin seuraavasta henkilöstä. 

Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä käytetään maksupro-

senttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan koko-

naisina tunteina (pyöristetään lähimpään tuntiin – puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin).  

Kotisairaanhoidosta ei peritä erillistä maksua säännöllisessä kotihoidossa. 

Palvelun keskeytys 

Kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakasmaksulaissa säädetyn maksun, vaikka palvelu kes-

keytyisi tilapäisesti asiakkaasta johtuvasta syystä. (Asiakasmaksulaki 1201/2021, 10 k §) 

 Jos palvelu keskeytyy yli 5 päiväksi, maksua ei peritä 5 päivää ylittävältä ajalta. 
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 Jos palvelu keskeytyy kunnasta tai kuntayhtymästä johtuvasta syystä tai siksi, että 

asiakas on laitoshoidossa, maksua ei peritä myöskään mainitun viiden (5) päivän 

ajalta.  

 Jos palvelun keskeytys kestää koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan. 

 Kun asiakas ilmoittaa asiakkaasta johtuvan keskeytyksen vähintään 2 vrk ennen 

keskeytystä, ei keskeytyksen ajalle tule 5 päivän karenssia, vaan maksu keskeytyy 

heti. 

Säännöllisen kotona annettavan kotihoidon ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, puo-

lisot 

Jos puolisot asuvat samassa taloudessa ja molemmat saavat kotiin annettavaa palvelua, 

kummallekin tehdään erikseen päätös palvelusta sekä hoito- ja palvelusuunnitelma puolison 

oman palvelutarpeen perusteella. 

Lisäksi tehdään päätös asiakasmaksusta. Maksusäännökset lähtevät siitä, että puolisoille 

määrätään yksi maksu. Tällöin maksua määrättäessä henkilöluku on kaksi, palvelun määrä 

on molempien puolisoiden saaman palvelun määrä yhteensä ja tuloina otetaan huomioon 

molempien puolisoiden tulot. Maksupäätöksessä voidaan eritellä puolisoiden osuudet mak-

susta esimerkiksi jakamalla maksu puolisoiden saaman palvelun määrän suhteessa.  

Tilapäiset käynnit 

Palvelu Hinta 

Tilapäinen kotisairaanhoito 12,20 €/käynti 

Tilapäinen kotipalvelu 12,20 €/käynti 

Lääkärin tai hammaslääkärin tilapäinen kotikäynti 19,20 € /käynti 
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Lapsiperheiden kotipalvelu 

Tilapäinen, kesto alle 3 kk 

Palvelu Hinta 

Tilapäinen, kesto 0–2 tuntia 14,00 € /käynti 

Tilapäinen, kesto 2–4 tuntia 17,00 € /käynti 

Tilapäinen, kesto yli 4 tuntia 25,00 € /käynti 

Tehostettu kotikuntoutuminen ja kotihoidon arviointijakso 

Palvelu Hinta 

Asiakasmaksu 6,00 €/vrk 

Senioriasumisen ateriahinnat 

Palvelu Hinta 

Ravintopäivä 18,60 €/pv 

Aamupala 4,70 €/kerta 

Lounas 9,10 €/kerta 

Päivällinen  5,10 €/kerta 

Iltapala 3,50 €/kerta 

Kahvi 1,80 €/kerta 

Välipala (Kuusikumpu) 2,80 €/kerta 

Vierasateria 9,30 €/kerta 
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Kotiin järjestettävät tukipalvelut 

Tukipalvelut 

Palvelu Hinta 

Kotiateria, kylmä sis. pääruoka, salaatti, jälkiruoka, 

(kuljetus 2xvko) 

8,20 €/ateria 

Sotainvalidien lounasseteli 10,50 €/seteli 

Kuljetus/henkilö ELY-keskuksen maksu-

järjestelmän mukaan 

Päivätoiminta koko päivä 16,50 €/päivä 

Päivätoiminta puolipäivää 10,70 €/päivä 

Päivätoiminta tuntihinta 3,30 € /tunti 

Pyykkipalvelu 7,30 € /kerta 

Saunamaksu henkilökunnan avustamana 12,80 € /kerta 

Saunamaksu (ilman henkilökuntaa) 3,70 € /kerta 

Lieden turvakatkaisija 9,80 €/kk 

Lieden turvakatkaisija asennusmaksu (sis. asennus ja 

poisto) 

85,00 €/laite 

Turvapuhelimen perusmaksu, ei paikantava turvapuhe-

linlaite 

29,00 €/kk 

Turvapuhelimen perusmaksu, paikantava turvapuhelin-

laite 

32,60 €/kk 
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Turvapuhelinhälytyksen maksu 

Hälytys aiheuttaa ammatillisen auttajatahon kotikäyn-

nin 

36,00 € /kerta 

Turvapuhelinhälytyksen maksu, mikäli hälytys ohjautuu 

omaiselle/läheiselle 

Maksuton 

Turvapuhelimen asennusmaksu (sis. tilaus, koodaus, 

avainten organisointi, laitteen asennus ja poisto) 

85,00 € /laite 

Turvapuhelimeen seuraavat lisälaitteet: 

-lisäturvaranneke tai -riipus 

-ovihälytin 

0,01 €/kk/laite 

Turvapuhelimeen erikseen liitettävä hellavahti 9,40 €/kk 

Turvapuhelimeen erikseen liitettävä kaatumisanturi 13,30 €/kk 

Turvapuhelimeen erikseen liitettävä ovivalvontasensori 19,90 €/kk 

Ylimääräinen kotimajakka (ylimääräinen laturi) 10,90 €/kk 

Videovisiitti, mikäli asiakkaalla on säännöllinen koti-

hoito, maksua ei peritä 

27,50 €/kk 

Evondos lääkerobotti 35,00 €/kk 

Aputyömies (erilliset myöntämisperusteet) 5,50 €/kerta 

Tukipalvelutiimin kertakäynti 1–3 käyntiä/kk 12,20 €/käynti 

Omaishoidon maksut erillinen asetus 

Lumiseteli-avustus 8,40 €/kerta 
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Tehostettu pitkäaikainen palveluasuminen, pitkäaikainen laitos-

hoito, pitkäaikainen perhehoito 

 (Asiakasmaksulaki 1201/2021, 7 c §) 

Tehostetun pitkäaikaisen palveluasumisen, pitkäaikaisen laitoshoidon ja pitkäaikaisen perhe-

hoidon maksun määräytymisperusteita on yhdenmukaistettu. Kuukausimaksu edellä maini-

tuista palveluista saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista, joista on 

tehty asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä tehty säädetyt vähennykset.  

Jos perheen suurempituloinen puoliso on em. palvelujen piirissä, maksu määräytyy puoli-

sojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 

prosenttia puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksu-

lain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset. Jos molemmat puolisot ovat em. palvelujen pii-

rissä, maksu on 85 % asiakkaan kuukausituloista. 

Pitkäaikaisen perhehoidon ja tehostetun palveluasumisessa käyttövara on vähintään 167 eu-

roa/kk ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa vähintään 112 euroa/kk. 

Palvelun keskeytys 

Kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakasmaksulaissa säädetyn maksun, vaikka palvelu kes-

keytyisi tilapäisesti asiakkaasta johtuvasta syystä. (Asiakasmaksulaki 10 k §) 

 Jos palvelu keskeytyy yli 5 päiväksi, maksua ei peritä 5 päivää ylittävältä ajalta. 

 Jos palvelu keskeytyy kunnasta tai kuntayhtymästä johtuvasta syystä tai siksi, että 

asiakas on laitoshoidossa, maksua ei peritä myöskään mainitun viiden (5) päivän 

ajalta.  

 Jos palvelun keskeytys kestää koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan. 
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Laitoshoito 

Palvelu Hinta 

Pitkäaikaislaitoshoidon kuukausimaksu.  

Pitkäaikaista laitoshoito saavan henkilön henkilökohtai-

seen käyttöön on jäätävä vähintään 112,00 €/kk 

Asetus 

Tilapäinen laitoshoito, jaksohoito 49,60 €/pv 

Maksukaton täyttymisen jälkeen tilapäinen laitoshoito, 

jaksohoito 

22,80 €/pv 

Omaishoidon lakisääteisen vapaan ajalta maksu 11,60 €/pv 

Sakkomaksu perumattomasta jaksohoitopaikasta 51,50 €/kerta 

Tehostettu palveluasuminen 

Palvelu Hinta 

Tehostetun palveluasumisen kuukausimaksu Asetus 

Palveluasunnon vuokra yksikkökohtainen 

Tehostetun palveluasumisen asukkaan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 

167,00 €/kk 

Perhehoidon asiakasmaksut 

Pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään hoitomaksuna 85 % asiakkaan nettotuloista sen jäl-

keen, kun tuloista on tehty asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset. Pitkä-

aikaisen perhehoidon käyttövara on 167 €/kk. Mikäli maksu määritellään myös puolison tulo-

jen mukaan, maksu enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. 
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Perhehoitoa koskevan 7 b §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan perhehoitolain (263/2015) 3 

§:ssä) tarkoitetusta perhehoidosta ja 4 §:ssä tarkoitetusta ammatillisesta perhehoidosta, jos 

palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestä-

nyt vähintään kolme kuukautta (pitkäaikainen perhehoito); tämän lain 7 c §:ssä tarkoitettua 

maksua ei kuitenkaan saa periä lastensuojelulain, kehitysvammaisten erityishuollosta anne-

tun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 

nojalla annetusta perhehoidosta. Erityishuollossa saa periä maksun ylläpidosta eräin poik-

keuksin. Ylläpitomaksun suuruus on palvelun järjestäjän määriteltävissä, kunhan maksu ei 

ylitä palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.  

Osapäiväisen pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksussa käytetään harkintaa, mikäli 

maksu on korkeampi kuin pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksu. 

Mikäli lyhytaikaista perhehoitoa järjestetään omaishoitajan vapaan ajaksi, peritään hoidosta 

omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta 11,60 €/vrk. 

Perhehoidon muut asiakasmaksut ja korvaukset määritellään tarkemmin Soiten hyväksytyssä 

perhehoidon toimintaohjeessa, joka löytyy osoitteesta https://soite.fi/perhehoito 

  

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2015/20150263
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2015/20150263
https://soite.fi/perhehoito
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Vammaispalveluiden maksut  

Asumista tukevat palvelut 

Avohuollon tiimin ohjauskäynti: maksuton asiakkaalle 

Omaishoidon tuen tukikäynti lapsiperheille: perheiden palveluiden lapsiperheen kotipalvelun 

maksutaulukon mukaisesti 

Omaishoidon tuen tukikäynti muille kuin lapsiperheille: hoidon ja hoivan palveluiden maksu-

taulukon mukaisesti (kertamaku tai kuukausimaksu) 

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun omavastuu: omavastuu peritään Elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen määrittelemän hintataulukon mukaan 

Muut tukipalvelut: hoidon ja hoivan tukipalveluhinnaston mukaan 

Ateriamaksut, asumispalvelut ja työ- ja päivätoimintapalvelut * 

Palvelu Hinta 

Ravintopäivä 14,20 €/pv 

Ravintopäivä/osapäivä 7,90 €/pv 

Aamupala 3,15 €/kerta 

Lounas 5,25 €/kerta 

Päivällinen 4,70 €/kerta 

Välipala  1,60 €/kerta 

Iltapala 2,60 €/kerta 

*alle 16-vuotiailta ei peritä osittaisesta ylläpidosta maksua (ruokailu osavuorokautisessa pal-

velussa) 
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Ylläpitomaksu ja muut maksut 

Palvelu Hinta 

Ylläpitomaksu tuettu asumispalvelu 26,80 €/kk 

Ylläpitomaksu palveluasuminen 80,20 €/kk 

Ylläpitomaksu tehostettu palveluasuminen/kk 129,10 €/kk 

Sauna (tuettu asumispalvelu) 12,55 €/kk 

Pesukoneen/kuivausrummun käyttö (tuettu asumispal-

velu) 

12,55 €/kk 

Asumisvalmennus ja tilapäishoito asumispalveluissa 

Palvelu Hinta 

Tilapäishoito 34,30 €/vrk 

Tilapäishoito/vrk maksukaton täyttymisen jälkeen 22,80 €/vrk (22,50) 

Päivä/yöhoito ml. osaviikkoinen asumisvalmennus 23,22 €/vrk 

Osapäivähoito max. 5 h/pvä 8,66 €/päivä 

Osapäivähoito max. 5 h/pvä, alle 16-vuotiaalle maksuton 

Tilapäishoito/omaishoitajan lakisääteinen vapaa 11,60 €/vrk 

Kesäkerho, alle 16-vuotiaaalle maksuton 

Tahdosta riippumaton erityishuolto 34,30 €/vrk 
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Lyhytaikainen laitospalvelu * (alle 3 kk) 

Palvelu Hinta 

Lyhytaikainen laitospalvelut/vrk 49,60 €/vrk 

Lyhytaikainen laitospalvelu maksukaton täyttymisen 

jälkeen 

22,80 €/vrk 

Lyhytaikainen laitospalvelu osapäivä (päivä-/yöhoito) 22,80 €/pv 

Kuntoutushoito 17,10 €/vrk 

* arviointi-. kriisi- ja kuntoutusjakso sekä tahdosta riippumaton erityishuolto 
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Mielenterveyskuntoutujat ja päihdehuollon asumispalvelut 

Kotikuntoutus: maksuton 

Tehostettu palveluasuminen: asetus 

Pitkäaikainen asumispalvelu: asetus 

Ateriamaksut 

Palvelu Hinta 

Ravintopäivä 14,20 €/pv 

Ravintopäivä/osapäivä 7,90 €/pv 

Aamupala 3,15 €/kerta 

Lounas 5,25 €/kerta 

Päivällinen 4,70 €/kerta 

Välipala  1,60 €/kerta 

Iltapala 2,60 €/kerta 
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Muut maksut 

Ateriamaksut  

Vierasateria (sisältää jälkiruoan): 8,50 € 

Potilashotellin hinnat  

Aikuinen: 35,00 €/vrk 

Perhe: 50,00 €/vrk/huone 

Alle 16-vuotiaat: 20,00 €/vrk 

Alle 4-vuotiaat: maksutta 
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