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SOSIAALITYÖ 
 
 LASTENSUOJELU 
 
 Lastensuojelun asiakkaalta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän ohjeistuksen  
 mukainen maksu. 
 

Lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjeste-
tystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen tai nuoren tuloista perittävä 
maksu voi olla enintään 1.835,20 € kuukaudessa. 
 
Vanhemmilta perittävät lastensuojelun asiakasmaksut: Kuukausimaksu määrätään käytet-
tävissä olevista nettotuloista. Vanhemmalta, joilla ei ole vahvistettu elatusapua tai sitä ei peri-
tä, peritään lastensuojelun asiakasmaksu alla olevan taulukon mukaisesti. Maksu määritetään 
kummallekin vanhemmalle erikseen.  
 
Tulot vähennysten jälkeen Perintä % 
0-600 euroa Ei perintää 
601-800 euroa 10 
801-1000 euroa 12 
1001-1200 euroa 14 
Yli 1201 euroa 16 
 
Kun sijoitettuja lapsia on useampia, maksua korotetaan sijoitettujen lasten lukumäärän mu-
kaan. Esimerkki: Vanhemmalla on laskettu hoidosta perittävä asiakasmaksu 140 euroa. Si-
jaishuollossa olevia lapsia on kolme, jolloin ao. taulukon mukaan perittävää maksua korote-
taan 30 %. Asiakasmaksuksi tulee 182 euroa (60,67 euroa/sijoitettu lapsi/kk) 
 
Sijoitettuja lapsia Korotus% 
1 Ei korotusta 
2 15 
3 30 
4 45 
5 tai useampia 60 
 
PERHETYÖ 
Lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyötä myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväk-
symien kriteereiden mukaisesti. Lastensuojelun tukitoimena perheelle sosiaalityöntekijän il-
moituksen perusteella järjestettävä perhetyö on perheelle maksuton. Muiden kohdalla maksu 
on tilapäisen tai säännöllisen kotihoidon maksu.   

 
  

VAMMAISPALVELUT 
 
 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut 

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 §:n 2 
momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestetyistä kuljetuspalveluista peritään julkisen 
liikenteen linja-automaksun suuruinen hinta, jonka asiakas maksaa itse kuljettajalle. 
 
Omaishoitajan vapaan aikaisten palvelujen maksut 
Niistä palveluista, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon tuesta annetun lain 
(937/2005) tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan an-
tamaa hoitoa ja huolenpitoa, voi hoidettavan maksettavaksi tulla enintään 11,40 € päivältä sen 
estämättä, mitä muualla laissa tai asetuksessa säädetään. 
 
Lyhytaikais- ja tilapäishoidosta peritään ylläpitomaksu. Ylläpitona pidetään asumisesta, ateri-
oista ja muusta ylläpidosta aiheutuvia kuluja kuten esimerkiksi siivous- ja vaatehuolto, hy-
gieniatarvikkeet, siivousvälineet ja -tarvikkeet.  
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Tilapäinen perhehoito: 
1) 8-24 tunnin hoidosta 11,40 euroa/pv 
2) Alle 8 tunnin hoidosta puolet koko vuorokauden ylläpitomaksusta 
3) Mikäli hoito tapahtuu asiakkaan kotona, ylläpitomaksua ei peritä.  
 
Tilapäinen asumispalvelu: 
Yli 16-vuotiaat, yövalvottu palveluasuminen 24,70 euroa/vrk 
Alle 16-vuotiaat, yövalvottu palveluasuminen 19,00 euroa/vrk 
Yli 16-vuotiaat, ei yövalvottu palveluasuminen 22,30 euroa/vrk 
Yli 16-vuotiaat, osavuorokautinen ylläpito (0-8 tuntia) 12,40 euroa/osavrk 

 
Muhoksen ryhmäkoti: 
1) Asukkaan ylläpidon yhteishankintamaksu 55,00 €/kk  
2) Ateriapäivämaksu 14,00 €/pv 

 eriteltynä: 

 aamupala 3,00 € 

 lounas 5,00 €  

 päivällinen 4,00 €  

 iltapala 2,00 €. 
 

PÄIHDEHUOLTO 
 Päihdehuollon lyhytaikainen laitoshoito ja laitosmuotoinen päihdekuntoutus 

48,90€/hpv. Laitoshoidon maksut ovat maksukaton piirissä. 

 Tuettu asuminen kotihoidon asiakasmaksujen määräytymisen mukaisesti. ja palvelu-
asuminen kohdan palveluasuminen mukaisesti. 

 
VANHUSTYÖ 
 
 Kotihoito 

Palvelujen käyttäjällä tarkoitetaan yhtä tai useampaa henkilöä. Perhekoko määritellään yhteis-
taloudessa avioliitossa tai avoliitonomaisessa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien 
samassa taloudessa asuvia alaikäisiä lapsia. Muut samassa taloudessa elävät aikuiset, esi-
merkiksi sisarukset tai perheen aikuinen lapsi, määritellään eri ruokakunnaksi, joiden maksu-
päätökset tehdään erikseen. Tällöin otetaan huomioon vain palvelun varsinaisen käyttäjän tu-
lot ja hänen ruokakuntansa on yksijäseninen. 
 
Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen(607/1983) 9 §:ssä tarkoitettuja 
kotipalveluita ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 §:n 2 kohdan perusteella järjestettyä koti-
sairaanhoitoa. 
 
Kotona annettava palvelu on säännöllistä ja jatkuvaa, jos sitä annetaan vähintään kerran vii-
kossa. Mikäli palvelu kestää vähintään yhden kuukauden, määritellään asiakkaalle säännölli-
sen kotihoidon kuukausimaksu. 
 
Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa hoito- ja palve-
lusuunnitelma. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää kotisairaanhoito, kotipalvelu ja tukipalvelut. 
Suunnitelmaa tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa. 
 
Asiakasmaksuasetuksen perusteelle jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta voi-
daan periä kohtuullinen kuukausimaksu. Kuukausimaksu määräytyy palvelun laadun, määrän, 
palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaisesti. Kuukausimaksu saa olla enin-
tään asiakasmaksuasetuksessa määritellyn maksuprosentin (35 %) osoittama euromäärä pal-
velun käyttäjän asetuksessa määritellyn tulorajan (576 euroa) ylittävästä kuukausitulon osas-
ta. Maksu määrätään uudelle asiakkaalle yhden kuukauden kuluttua palvelun aloittamisesta. 
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Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukko: 

Hlö 
Tuloraja 
€/kk  * 

Tuettu 1  
1-5 h/kk 

Tuettu 2 
6-11 
h/kk 

Tuettu 3  
12-20 h/kk 

Valvottu 1 
21-29 
h/kk 

Valvottu 2 
30-44 
h/kk 

Valvottu 3 
45-60 
h/kk 

Tehostettu 
61 h/kk ** 

    % % % % % % % 

1 588 15 20 25 30 33 35 35 

2 1 084 12 15 17 19 20 22 22 

3 1 701 10 12 14 15 16 18 18 

4 2 103 8 10 11 12 13 15 15 

5 2 546 5 8 9 10 11 13 13 

6 2 924 3 5 7 8 9 11 11 

 
 *asiakasmaksuasetuksen edellyttämä tuloraja 
 **asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäisprosentti 
 

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja maksuprosent-
tia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. 
 
Mikäli asiakkaan kunnossa tapahtuu muutos, maksu arvioidaan uudelleen kuukauden kuluttua 
muutoksesta.  
 
Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu peritään myös palvelun saajasta johtuvan kotona an-
nettavan palvelun tilapäisen keskeytyksen ajalta. Kotona annettavan palvelun keskeytyksessä 
yli viideksi päiväksi ei kuukausimaksua peritä yli viisi päivää ylittävältä ajalta. Keskeytyksen 
jatkuessa koko kuukauden ei maksua peritä lainkaan. 
 
Tilapäinen kotihoito 
Muusta kuin säännöllisestä kotihoidosta peritään käyntimaksua seuraavasti: 
 

käynnin kesto alle 2 tuntia 12,00 € 

käynnin kesto 2-4 tuntia 16,70 € 

käynnin kesto yli 4 tuntia 25,10 € 
 
Tilapäisen kotihoidon maksu peritään myös turvapuhelinkäynnistä ja kauppa-
asiointipalvelusta. 
 
Tilapäinen kotisairaanhoito  

lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti 18,90 € 

muun henkilön kotikäynti 12,00 € 
 
Tilapäisen kotisairaanhoidon maksua ei peritä jatkuvan kotisairaanhoidon piirissä olevalta. 
 
Saattohoito 

käyntejä 1-3/vkr 12,00 € 

käyntejä enemmän kuin 3/vrk 29,30 € 
 
 

 
 
 

TUKIPALVELUT 

ateriapalvelu kotiin kuljetettuna 8,00 € 

palveluasunnon ateriapäivä (kaikki ateriat/vrk) 14,00 € 

perusturvapuhelin/kk (poistuva) 27,00 € 
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gsm-turvapuhelin+lisälaitteet/kk 27,00 € 

gps-turvapuhelin+lisälaitteet/kk 29,90 € 

vuotohälytin/kk 11,18 € 

hellavahti/kk 19,40 € 

kaatumisanturi/kk 13,30 € 

lämpötilailmaisin/kk 8,20 € 

aktiviteetin seurantalaite/kk 59,00 € 

siivouspalvelu/tunti 30,00 € 
 
  

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 
Kuljetuspalvelua myönnetään lautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti. Asiakas mak-
saa linja-autotaksan mukaisen omavastuuosuuden. 

 
PÄIVÄKESKUS 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Päiväkeskuksen päivämaksu 16,00 € 

alle 4 tuntia 8,50 € 

alle 2 tuntia 4,80 € 

aamupala 3,00 € 

lounas 5,00 € 

päiväkahvi/tee 1,60 € 

kylvetyspalvelu 12,00 € 

yhdensuuntainen kuljetus 3,30 € 

edestakainen kuljetus 6,60 € 

vaatehuolto pesu/kone  7,50 € 

* kotihoidon ja päiväkeskuksen asiakkaat 
 ateriapalvelupaketti 14,00 € 

(sis. Aamu-/iltapala, lounas/päivällinen, kahvi/tee, 
 jatkuvan ruokapalvelun asiakkaat) 
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PERHEHOITO 
Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huo-
lenpidon järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoidon tavoit-
teena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja 
läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystään. 
Perhehoitoa annetaan henkilölle, jonka hoitoa, kasvatusta tai muuta huolenpitoa ei voida tar-
koituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluita hyväksi käyttäen ja jonka ei katsota olevan laitoshuollon tarpeessa (SHL 1301/2014 
22 §). 
 
Lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemän päätöksen 

mukaan 30 €/vrk. Osa-aikaisen perhehoidon maksu 16,10 €/vrk. Mikäli lyhytaikaista perhehoi-

toa järjestetään omaishoitajan vapaan ajaksi, peritään hoidosta asiakkaalta 11,30 €/vrk (laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734). 

 PALVELUASUMINEN 
Palveluasumisen palvelumaksu (kuukausimaksu) on asiakkaan vuokran, ateriamaksun ja 
oman käyttövarallisuuden jälkeen jäävä osuus nettotuloista. Asiakkaan käyttöön jäävä käyttö-
varaosuus on 23 % nettotuloista. 
 
Jos palveluasuntoon siirtyvä on välittömästi ennen muuttoa elänyt yhteistaloudessa avio- tai 
avopuolisonsa kanssa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, palvelumaksu 
määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella. Maksu voi olla enintään 42,5 % 
puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista. 
 
Lyhytaikaisen hoidon hinta tehostetussa palveluasumisessa on 30 €/pv. 
 

PALVELUSETELI 
palveluseteli on kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen myöntämä sitoumus maksaa yksityisen 
palveluntuottajan tuottamasta säännöllisestä kotihoidosta ja määrätyistä tukipalveluista, jotka 
ovat; siivouspalvelu, kauppa-asiointipalvelu ja kylvetyspalvelu. Palvelusetelivalikoimaan kuu-
luvat lisäksi omaishoidon vapaan järjestäminen ja tehostettu palveluasuminen. Seteli korvaa 
palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. 
 
Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Asiakkaalla on 
mahdollisuus valita joko kunnallinen tai yksityinen palveluntuottaja. Palvelusetelillä järjestettä-
vä palvelu vastaa sisällöltään kunnan omaa palvelua. Palveluseteli on asiakkaalle vaihtoehto, 
josta on oikeus kieltäytyä. Asiakkaalla ei ole kuitenkaan ehdotonta oikeutta palveluseteliin, 
vaan kunta voi järjestää palvelut itse tai tuottaa ne ostopalveluina. 
 
Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jonka toimintakyky on heikentynyt, selviytyminen 
kotioloissa on vaikeutunut ja hän täyttää säännöllisen kotihoidon myöntämisen kriteerit. Palve-
luseteli myönnetään kotihoidon tekemän kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin jälkeen. 
Palvelun määrä ja sisältö määritellään asiakaskohtaisessa palvelusetelin myöntämispäätök-
sessä ja siihen liitetyssä hoito- ja palvelusuunnitelmassa. 
 
Kotihoidon palveluseteli 
Jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin enim-
mäisarvo on 27 € tunnilta, jos kotitalouden tulot eivät ylitä laissa säädettyä tulorajaa. Alin pal-
velusetelin arvo on vähintään 7 € tunnilta. Palvelusetelin arvon määräämisessä käytettävien 
tulorajojen tarkistusperusteena on sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksi, jonka muutos on 
6,54 %. Kotipalvelun tukipalveluna järjestettävän siivouspalvelun palvelusetelin arvo on 25 €/h 
ja kauppa-asioinnin palvelusetelin arvo 20 €/h. 
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Kotipalvelun tukipalvelut/palveluseteli 
Säännöllisen kotihoidon asiakkaan kuukausisiivoukseen on mahdollista saada palveluseteli: 
1) myöntämisen edellytys on, että asiakas saa säännöllistä kotihoitoa ja/tai palvelutarpeen 

arvioinnin yhteydessä on todettu asiakkaan kyvyttömyys siivouksen järjestämiseen itse-
näisesti ja asiakkaalla on runsaasti muita palveluja. 

2) asiakkaan bruttotulot ovat yhden hengen kotitaloudessa 1 100 €/kk tai alle ja kahden hen-
gen kotitaloudessa 1 700 €/kk tai alle. 

 
Palvelusetelin arvo on 25,00 €/tunti. 
 
Palveluseteli omaishoidon vapaissa 
Omaishoitajilla on oikeus pitää vapaata kolme (3) vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Vapaa 
koskee niitä hoitajia, joilla on omaishoidon tuesta sopimus Muhoksen kunnan kanssa ja jotka 
ovat oikeutettuja lakisääteiseen vapaaseen. Omaishoitajan vapaan aikainen hoito järjestetään 
lyhytaikaisena hoitona kunnan omissa tehostetun palveluasumisen yksikössä, sopimuksen 
mukaisena ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta, tilapäisenä perhehoitona tai palve-
lusetelillä. 
 
Omaishoidon vapaan palveluseteli on vaihtoehto niille asiakkaille, jotka eivät pidä lakisää-
teistä vapaata täysinä vuorokausina. Palveluseteliä voidaan käyttää sijaishoitajan palk-
kaamiseksi kotiin niin moneksi tunniksi kuin asiakkaan valitsema palveluntuottaja antaa palve-
lua. Kotiin vietävä palvelu voi sisältää myös tukipalvelutehtäviä (siivous, asiointi, ulkoilu). 
Omaishoidonvapaissa palvelusetelin arvo on 120 €/vapaapäivä. Asiakkaalla on mahdolli-
suus hankkia vapaan korvaavia palveluja useammalta yrittäjältä. Asiakkaan vastuulla on, että 
kustannukset eivät ylitä palvelusetelin (120 €) arvoa. Asiakas voi halutessaan täydentää pal-
velusetelillä saatavaa palvelua omarahoitteisesti. 

 
 

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO 

 
 TERVEYSKESKUS 

Terveyskeskuksessa avosairaanhoidon lääkäripalveluista peritään asiakkaalta vuosimaksu 
41,20 €. Vuosimaksu on voimassa kalenterivuoden. Vuosimaksu peritään 18 vuotta täyttäneil-
tä. 
 
Jos asiakas ei ole maksanut vuosimaksua, peritään häneltä 20,60 €/käynti, käyntikertojen lu-
kumäärästä riippumatta. 
 
Yhteispäivystyksessä peritään arkisin klo 20.00-8.00 välisenä aikana sekä lauantaisin, sun-
nuntaisin ja pyhäpäivinä 18-vuotta täyttäneiltä henkilöiltä 41,20 €/käyntikerta, ellei asiakkaan 
vuosimaksu ole voimassa käyntipäivänä. 
 
Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetuista erikoissairaanhoitotasoisista palveluista peritään poli-
klinikkamaksua 41,20 €/käynti. 
 
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta lääkärin vastaanottoajasta peri-
tään kaikilta yli 15 vuotta täyttäneiltä 50,80 €. 
 
Maksuja ei peritä alle 18-vuoiaalta eikä rintamalisän saajilta. 
 
Sairaankuljetus 
Peritään kulloinkin voimassa olevan asetuksen ja sairaankuljetussopimuksen mukaiset mak-
sut. 
 
Sarjassa annettavat hoidot/lääkinnällinen kuntoutus 

Sytostaattitiputus 11,40 €/kerta 

Lääkinnällisenä kuntoutuksena annettava  
 psykoterapia, puheterapia, fysioterapia,  
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Sarjassa annettavien hoitojen ja kuntoutuksen maksuja peritään enintään 45 hoitokerralta ka-
lenterivuodessa. 
 
Em. maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta. 

 

Lääkärintodistusmaksut 
 
Maksu lääkärintodistuksesta 
tavallinen     50,80 € 
 
Ajokorttitodistus    61,00 € 

 
 
Maksuttomat todistukset ja lausunnot 
 

 Asevelvolliselle palvelukelpoisuudesta annettava lääkärinlausunto 

 Hakemukset, lausunnot, lähetteet toiseen sairaanhoitolaitokseen tai vanhainkotiin 
pääsemistä varten 

 Joukkorokotustodistus 

 Kuolintodistus 

 Lausunto VPL:n ja SHL:n mukaista kuljetuspalvelutukea varten 

 Lähete lääkinnälliseen kuntoutukseen 

 Lääkärinlausunto B (sairauslomaa, sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan hake-
mista tai kuntoutusta varten) 

 Lääkärinlausunto invalidin kantakorttia varten 

 Lääkärinlausunto raskauden keskeytystä varten (AB1, AB2) 

 Lääkärinlausunto sterilointia varten (St1, St2) 

 Lääkärintodistus A 

 Lääkärintodistus lapsen äkillisestä sairaudesta virkavapauden tai työloman myöntä-
mistä varten 

 Nuorison terveystodistus 

 Rintamaveteraanien kuntoutushakemus 

 Terveyskeskuksen/sairaanhoitolaitoksen todistus matkakustannusten korvausta var-
ten (Sv 67) 

 Veteraanien kaikki todistukset 

 Edunvalvojan määräämistä varten pyydetty todistus 
 

RÖNTGEN 
Radiologisten tutkimusten osalta kunta perii yksityislääkärin lähetteellä tutkimuksiin tulevalta 
Kela:n vahvistaman korvaushinnaston mukaisen korvauksen. 

  

toiminta- ja ym. terapia 11,40 €/kerta 

Lääkinnällisenä kuntoutuksena annettava  
 ryhmähoito 2,10 €/kerta 



9 
 

 
SUUN TERVEYDENHUOLTO 
 

Perusmaksu käynniltä:  

- suuhygienistillä               10,20€ 
- hammaslääkärillä 13,10 € 
- erikoishammaslääkärin hoidosta 19,20 € 

  
Perusmaksun lisäksi voidaan tutkimuksesta ja hoidosta periä voimassa olevan terveydenhuol-
lon toimenpideluokituksen suun terveydenhuollon toimenpiteistä enintään seuraavat maksut: 
 
 
1) Kuvantamistutkimukset 

- hammaskuvalta     8,40 € 
- leukojen ja koko hampaiston panoraamaröngtenkuvauksesta 18,90 € 

2) Ehkäisevä hoito 
- toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen 

toimenpiteistä käyntikerralta   8,40 € 
3) Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpide- 

luokituksen vaativuusluokan, lukuun ottamatta kohdassa 4 lueteltuja 
proteettisia toimenpiteitä, maksu kultakin toimenpiteeltä: 
 
Vaativuusluokka: 0-2    8,40 € 
  3-4   18,90 € 
  5-7   37,50 € 
  8-10   54,90 € 
  11-   77,00 € 

4) Proteettiset toimenpiteet 
a) proteesin huolto: 

pohjauksella    54,90 € 
korjaus    37,50 € 

b) akryyliosa- ja kokoproteesi  183,50 € 
c) kruunut ja sillat hampaalta  183,50 € 
d) rankaproteesi   183,50 € 

 
 

 
 

Proteettisesta hoidosta peritään lisäksi laboratoriotekniset kulut. 
 
Yli 18-vuotiailta voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä periä aiheu-
tuvat hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole 
suorittanut maksua suoraan valmistajalle. 
 
Asiakasmaksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä. 
 
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta, suun ja hampaiden tutkimuk-
sen ja hoidon vastaanottoajasta peritään yli 15-vuotiailta 50,80 € 
 
Henkilöiltä, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus, veteraanitun-
nus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta anne-
tun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 mom 3 kohdassa tarkoitettuihin 
miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä maksua: 

 tarkastuksesta 

 ehkäisevästä hoidosta (SV-koodit, joissa kymmenluku 1) 

 protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työssä. 
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LAITOSHOITO 
 
 Lyhytaikainen laitoshoito 

Hoidosta ja ylläpidosta peritään 48,90 € hoitopäivältä. Maksukaton täyttymisen jälkeen peri-
tään 22,50 € hoitopäivältä vapaakortin voimassaoloaikana. 
 
Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäivä on kalenterivuodessa kertynyt yli 
seitsemän. 
 
Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuodelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi toi-
seen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy. 
 
Maksua ei peritä mielenterveyslain 9 §:n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkail-
tavaksi otettua ei tarkkailun perusteella määrätä mielenterveyslain 8 §:ssä tarkoitettuun tah-
dosta riippumattomaan hoitoon. 
 
Päivä- ja yöhoidon maksu 
Jos henkilö on hoidollisista sysitä terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä 
taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikössä hoidettavana vain joko päiväl-
lä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) peritään hoitomaksua 22,50 € vuorokaudessa. 
 
Pitkäaikainen laitoshoito 
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. 
Maksu voi olla enintään 85 % hoidettavan nettotuloista. Henkilökohtaiseen käyttöön jäävä 
osuus on aina vähintään 110 €/kk. Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva henkilö saa rin-
tamalisää, on käyttövara 110 € + rintamalisä. 
 
Jos palvelun käyttäjä on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa 
avio- tai avopuolisonsa kanssa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, asia-
kasmaksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella. Maksu voi olla enin-
tään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista. Jos molemmat puolisot ovat pit-
käaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy kuitenkin potilaan henkilökohtaisten säännöl-
listen kuukausitulojen perusteella. 
 
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä kuukausimaksu peritään myös laitoshoidos-
sa olevan tilapäisen poissaolon ajalta. Laitoshoidon keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei kuu-
kausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta. Laitoshoidon keskeytyksen jatkuessa koko 
kuukauden, maksua ei peritä lainkaan. 

 

ERIKOISSAIRAANHOITO 

 
 Erikoissairaanhoitotasoinen vaativa tutkimuskäynti  41,20 € 

 
Maksu peritään kun potilas lähetetään terveyskeskuksesta hermoratatutkimukseen, suoliston 
tähystystutkimukseen tai allergiaihotestitutkimukseen. 
 

 

MAKSUN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN 

 
Palvelusta perittävä maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa jos henkilön toi-
meentuloedellytykset, elatusvelvollisuus tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on 
syytä. Maksun perimättä jättäminen tai alentaminen edellyttää viranhaltijapäätöstä hallinto-
säännön osoittamalla tavalla. Mikäli kotihoidon saaja ei halua antaa tietoja säännöllisistä tu-
loistaan, kotihoidon maksut määrätään korkeimman maksuluokan mukaan. Asiakasmaksulain 
2 §:n mukaan maksun enimmäisraja voi olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuneiden 
kustannusten suuruinen. 
 

MAKSUKATTO 
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Kohtuuttoman korkeiksi nousevien kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelumaksujen välttämi-
seksi on käytössä maksukatto. Jos asiakkaan vuotuiset maksut ylittävät 683 €, on avopalvelu-
jen käyttö tämän jälkeen asiakkaalle maksutonta. Lyhytaikaisen laitoshoidon hinta maksuka-
ton täyttymisen jälkeen 22,50 € vuorokaudelta. 
 
Asiakas kerää maksuja kalenterivuoden jaksoissa. Uusi jakso alkaa vuosittain aina 1.1. ja 
päättyy 31.12. Kun maksukatto saavutetaan, asiakas saa vapautuksen avopalvelujen mak-
suista loppuvuodeksi. 
 
Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista maksut lasketaan yhteen hänen huoltajan maksujen 
kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden 
maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa. Maksukattoon lasketaan mukaan: 

 terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluiden maksut 

 fysioterapiamaksut 

 sarjahoidon maksut 

 sairaalan poliklinikkamaksut 

 päiväkirurgian maksut 

 lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollossa ja sosiaalihuollon laitoksissa 

 yö- ja päivähoidon maksut 

 kuntoutushoidon maksut 
Maksukattoon ei lasketa mukaan hammashoidosta, sairaankuljetuksesta, lääkärintodistuksis-
ta, yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista määrättyjä 
maksuja. Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka korvattu asiak-
kaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella. 
 
Asiakasmaksulain 11 § säätää maksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta. Sosiaalihuol-
lon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan 
määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun perimi-
nen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen ela-
tusvelvollisuuden toteuttamista. Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että 1) 
muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 mo-
mentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai 2) maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos sii-
hen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Muhoksen kunnan hallintosäännön 
mukaan asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättää sosiaali- ja terveys-
johtaja. 
 
Maksukaton täytyttyä asiakas saa terveyskeskuksesta vapaakortin, joka on todistus maksuka-
ton täyttymisestä. Todistuksen saamiseksi maksetut laskut tai kopiot niistä tulee postittaa 
osoitteeseen: Muhoksen terveyskeskus/laskutus, PL 39, 91501 Muhos. Kuoreen merkintä 
”maksukatto”. 


