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1. KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT
1.1 Jatkuva säännöllinen kotihoito
Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen 3 §:n 1 momentin mukaan jatkuvasta ja säännöllisestä
kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelujen käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu.
Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon palvelujen saajan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa
elävän puolison tulot.
Kuukausimaksu peritään jäljempänä tarkoitetun maksuprosentin osoittama euromäärä tulo-rajan ylittävistä kuukausituloista.
Maksuprosentit ja tulorajat ovat 1.1.2018-31.12.2019 seuraavat:
Perheen
henkilö-

Tuloraja

määrä

euroa/kk

1
2
3
4
5
6

576
1063
1667
2062
2496
2866

Maksuprosentti
palv.määrä palv.määrä

palv.määrä

palv.määrä

palv.määrä

palv.mää

yli 40h
%
35
22
18
15
13
11

20-29,9h
%
31
20
16
13
11
9

10-19,9h
%
27
19
14
11
9
7

5-9,9h
%
23
16
12
9
7
5

alle 5 h
%
19
13
10
7
5
3

30-39,9h
%
33
21
17
14
12
10

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen
toimintayksikössä taikka sosiaalihuollon toimintayksikössä vain päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito),
voidaan häneltä 13 §:ssä säädetyn maksun sijasta periä 1.1.2018 alkaen enintään 22,50 euroa vuorokaudessa.
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1.2 Tilapäinen kotipalvelu ja muut kotihoidon tukipalvelut
Tilapäinen kotipalvelu + muut tukipalvelut
Maksun nimi
Maksun määrä
(2017)
2018
Aamupala tai päivällinen
(2,75 €) 2,75 €
lounas palvelukeskuksessa
½ lounas "
Iltapala tai kahvi (sis. kahvileivän)
Salaatti tai jälkiruoka
Leipä tai juoma
Lounaan lämmin ruoka
Lounaan lämmin ruoka ½
annosta
Puuro tai velli
Koko ravintopäivä
Tilapäinen kotipalvelu
Lapsiperheiden kotipalvelu
Tilapäinen kotisairaanhoito
Turvapuhelinpalvelu
Palvelun tuottaa Stella

Vaatehuolto

Lääkehuolto
Lääkkeiden jakaminen, reseptien
uusinta, lääkkeiden toimittaminen
asiakkaalle

Asiointipalvelu

Saattajapalvelu
Päiväkeskustoiminta

Käynti- ja laskutusosoite
Puhelin
Fax

(6,65 €)
(6,05 €)
(1,55 €)
(1,00 €)
(0,35 €)
(4,60 €)
(3,60 €)

7,00 €
6,35 €
1,55 €
1,13 €
0,35 €
4,70€
3,65 €

(1,80 €)
1,80 €
(13,30 €) 15,00 €
20 €/h.
6 €/h
12,00 €/käynti (2017: 12,10€)
Stella laskuttaa asiakkaalta suoraan hinnaston mukaisesti.
Puhelinlaitteen tilaus, asennus ja
käyttökoulutus:
- Tilapäiset asiakkaat tilapäisen kotipalvelumaksun mukainen maksu
- Säännöllisen kotihoidon
asiakkaat; sisältyy säännöllisen kotihoidon kuukausimaksuun
Tilapäiset asiakkaat 4,00 €/kg (sis.
pyykkipulverin).
Säännöllisen kotihoidon asiakkailla
sisältyy kuukausittaiseen asiakasmaksuun (palvelusuunnitelmassa
määritelty pyykinpesuun käytettävä
aika).
Palveluun käytetyn ajan mukaan
säännöllisen kotipalvelun asiakkaalle sisältyy kuukausimaksuun.
Tilapäiset asiakkaat palveluun käytetyn ajan mukaan tilapäisen kotipalvelun asiakasmaksu 20 €/h, 15
min. tarkkuudella.
Tilapäisen kotipalvelu maksun mukaisesti.
10 euroa / alkava tunti
(22,80 €)
22,50 €

Tervontie 4, 72210 Tervo
(017) 499 111
(017) 3872 240

Muuta huomioitavaa
Ruoan kotiin kuljetus:
vanhustentalo 0,5 €
muualle 1,30 €
- // - // - // - // - // - // - // - // - // Laskutetaan 15 min tarkkuudella
Laskutetaan 15 min tarkkuudella
Tilapäinen kp-maksu: kunta perii
turvahälytyksen perusteella tehdystä käynnistä käytetyn ajan mukaan

Kone pyöristää lähimpään kiloon.

Säännöllisen kotipalvelun asiakkaalle sisältyy

Maksu koskee tilapäisiä tarpeita ei
koske palvelu ja hoitosuunnitelmassa suunniteltuja asiointeja.
Sisältää päiväkeskustoiminnan,
ruokailun, päiväkahvin ja matkat.
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Pitkäaikainen laitoshoito/perhehoito

5€
+
20 €/ h, 15 min tarkkuudella

85 % asiakkaan nettotuloista
Jos puolisoista suurempituloinen on
laitoshoidossa 42,5 % puolisoiden
yhteenlasketuista nettotuloista.
Henkilökohtainen käyttövara vähintään 108 euroa/kk.
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Itsenäinen saunominen
Kylvetysavusta tilapäinen kotipalvelumaksu. Ei sisällä peseytymistarvikkeita.
-Tuloina huomioidaan hoitotuet ja
yli 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, ruokavaliokorvaus ja veteraanilisä.

2. PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT
Asumispalveluilla tarkoitetaan yleensä kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista tukevat palvelut liittyvät
kiinteästi yhteen. Asumista tukevat palvelut voivat olla hoito- ja hoivapalveluja, tukipalveluja kuten ateria, vaatehuolto, hygienia- ja siivouspalveluja tai näiden yhdistelmiä.
Palvelut voidaan ryhmitellä asiakkaiden toimintakyvyn, hoidon sitovuuden ja vaativuuden sekä annettavan palvelun määrän ja laadun perusteella palvelukokonaisuuksiin. Asumisesta asukas maksaa yleensä
vuokran ja palveluista asiakasmaksun.
Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat
apua ja tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Asumispalveluja voidaan järjestää vanhuksille,
kehitysvammaisille ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

2.1 Jatkuvan palveluasumisen asiakasmaksut
Palvelukoti Vuokko (tehostettu palveluasuminen)
Asiakas maksaa vuokran, johon hän voi hakea KELA:n asumistukea, ruoan (=ravintopäivä), tarvikemaksun sekä hoivasta jatkuvan kotipalvelun (yli 40 h) mukaisen asiakasmaksun.
Hinnat 2018:
-ravintopäivä 15,00 €/vrk (2017: 13,30 €)
-tarvikemaksu 115 euroa/kk. Sisältää: liinavaatteet, pyykin, paperitarvikkeet (vuodesuojat, vessapaperi,
käsipyyhkeet, ruokalaput, pesukintaat), siivousaineet.
-katso asiakasmaksun (hoiva) maksuprosentit ja tulorajat kotipalvelun taulukosta.
Vieraalta palveluntuottajalta ostetuissa palveluissa asiakasmaksu peritään samoin perustein kuin
omassa tuotannossa (viranhaltijan päätös ja maksusitoumus palvelu-asumiseen). Asiakas maksaa vuokran suoraan palveluntuottajalle (asiakas hakee KELA:n asumistuen itselle tai suoraan vuokranantajalle).
Kunta perii asiakkaalta ravintopäivän hinnan (sama kuin kunnan omassa tuotannossa) ja lisäksi hoivasta
kotipalvelutaksan mukaisen asiakasmaksun. Asiakas maksaa tarvikemaksun suoraan palveluntuottajalle
siten, kuin palvelu- ja hoitosuunnitelmassa (kunta, asiakas ja palveluntuottaja) etukäteen sovitaan.
Tehostettu palveluasuminen (henkilökunta paikalla ympärivuorokautisesti) palvelun määrä on yli 40 h.
Palveluasumisessa määrä voi olla huomattavasti pienempi.
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2.2 Tilapäinen palveluasuminen
Palveluasuminen (alle 1 kk:n palveluasuminen)
Asiakasmaksu 35,00 €/vrk; ei kerrytä maksukattoa
- sisältää asumisen, ruoan ja hoivan.
Omaishoidon lomat 11,40 €/ vrk (2017: 11,50 €/vrk) hoitopaikasta riippumatta
Päivä- tai yöhoito 22,50 €/kerta (2017: 22,80 €/kerta)
Jos asiakkaalle on myönnetty perhehoito, mutta asiakas valitsee asumispaikaksi yksityisen palveluasumisen, asiakasmaksu peritään perhehoidon mukaan.

2.3 Kotikuntalain mukaisen asumispalvelun asiakasmaksu
Jos henkilö on sijoitettu perhehoitoon, laitoshoitoon tai asumispalvelujen avulla järjestettyyn asumiseen
muun kuin kotikuntansa alueelle, hän voi 3 §:n 2 kohdan estämättä valita uudeksi kotikunnakseen sen
kunnan, jonka alueella olevassa toimintayksikössä tai asunnossa hän asuu. Valintaoikeuden käyttäminen edellyttää, että hoidon tai asumisen arvioidaan kestävän tai on kestänyt yli vuoden.
Sosiaalihuoltolain 42 b §:ssä on säännökset kuntien välisistä vastuusuhteista ja palvelujen kustannuksia
koskevasta laskutusoikeudesta kotikunnan vaihduttua. Uusi kotikunta vastaa palvelujen järjestämisestä.
Aiempi kotikunta vastaa palveluista ja niiden välttämättömistä, palvelutarpeen mukaisista ja palvelusuunnitelmaan kirjatuista liitännäispalveluista aiheutuvista kustannuksista uudelle kotikunnalle niin kauan kuin
henkilö on näiden palvelujen piirissä, jolleivat kunnat keskenään toisin sovi. Uusi kotikunta voi lisäksi järjestää henkilölle hoitosuhteeseen ja asumiseen liittymättömiä muita palveluja. Uusi kotikunta vastaa näiden palvelujen samoin kuin henkilön tarvitsemien, jokapäiväiseen hoitoon liittymättömien palvelujen kustannuksista oman järjestämisvastuunsa perusteella normaalien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
koskevien säännösten ja periaatteiden mukaisesti.
Uusi kotikunta perii asiakkaalta järjestämistään palveluista asiakasmaksut omien perusteittensa mukaisesti.
Kunnan saaman valtionosuuden määrä perustuu pääosin kunnan asukaslukuun ja asukkaiden ikärakenteeseen. Lisäksi otetaan huomioon muun muassa asukkaiden sairastavuus. Näin ollen uusi kuntalainen
vaikuttaa myös uuden kotikuntansa saaman valtionosuuden suuruuteen. Kunnan saama valtionosuus ja
asiakkaalta perittävät maksut otetaan huomioon kuntien välisessä korvausjärjestelmässä.
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3. PÄIHDEPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT
3.1 Laitoskatkaisu, laitosvieroitushoito ja kuntouttava laitoshoito
Laitoskatkaisuun ja laitosvieroitushoitoon hakeudutaan pääsääntöisesti terveyskeskuslääkärin vastaanoton kautta, josta saadaan myös maksusitoumus hoitopaikkaan.
Kansanterveyshuollon tuottamasta katkaisuhoidosta asiakasmaksulain mukaiset maksut:
esimerkiksi terveyskeskusten sairaalaosastot (Pielavesi ja Keitele) asiakasmaksu 48,90 € / hp (2017:
49,50€/hp) (maksukatto 683 € (2017 691 €), jonka jälkeen 22,50 €/ hp (2017: 22,80 €/hp)).
Kuntoutuslaitokset ovat hinnoittelussaan määritelleet kunta- ja asiakasmaksuosuuden. Mikäli kuntoutuslaitos laskuttaa sekä kunta että asiakasmaksuosuuden kunnalta, kunta perii asiakkaalta laitoksen määrittämän asiakasmaksun.
Tervon kunnan käyttämien kuntoutuslaitosten asiakasmaksuhintoja:
Kuopion seudun päihdepalvelusäätiö
Asiakasmaksu 48,90 €/hp, maksukatto 683 euroa, jonka jälkeen 22,50 euroa/hoitopäivä.
Tuustaipaleen kuntoutumiskeskus
Laitospalvelut (katkaisuhoitopalvelut, kuntoutus, hoivakuntoutus) 48,90 €/vrk
Kevennetty kuntoutus 25,00 €/vrk
Hoitokoti Kangaskartano
Asiakasmaksu 30,00 €/hp
Alle kuukauden kestävissä kuntoutuksissa asiakasmaksut hyväksytään terveydenhuollon menoiksi toimeentulotukilaskelmassa. Mikäli toimeentulotukilaskelmassa syntyy normivaje, asiakasmaksu poistetaan
tältä osin.

4. PERHEHOIDON ASIAKASMAKSUT
(peritään laitoshoitomaksujen mukaisesti)
Lastensuojelun perhehoitoa lukuun ottamatta laitoshoidon mukaiset asiakasmaksut.
Lyhytaikainen/tilapäinen perhehoito (alle 1 kk:n palveluasuminen)
Asiakasmaksu 35,00 €/vrk (2017: 35,00 e/vrk); ei kerrytä maksukattoa
- sisältää asumisen, ruoan ja hoivan.
Pitkäaikaisen perhehoidon maksut pitkäaikaisen laitoshoidon mukaisesti.
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5. KEHITYSVAMMAPALVELUN ASIAKASMAKSUT
Kehitysvammaisten erityishuollon palvelut ja kuljetus erityishuollon palveluihin ovat maksuttomia.
Kehitysvammaisten avohuollon ohjaus on maksutonta.

5.1 Kehitysvammaisten asumispalvelut
Erityishuollon asumispalveluissa ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista voidaan periä maksu. Poikkeuksena on alle 16-vuotiaalle annettava osittainen ylläpito. Ylläpidon ja osittaisen ylläpidon käsitteitä ei ole
asiakasmaksulainsäädännössä määritelty. Ylläpidolla voidaan tarkoittaa mm. siivoustarvikkeita, ym arkielämän tarvikkeita, joita hoitokoti hankkii yhteisesti asiakkaiden käyttöön.
Tervo ostaa kehitysvammaisten asumispalvelut Vaalijalan kuntayhtymältä tai yksityisiltä palveluntuottajilta.
Vaalijalan kuntayhtymä perii asiakkailtaan asiakasmaksut vahvistamansa taksan mukaan.
Yksityiset palveluntuottajat: Palveluntuottaja laskuttaa kunnalta hoitopäivämaksun ja ruoan valmistuskustannukset.
Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta vuokran ja ruoka-ainekustannukset 10,00 euroa / päivä. Mikäli
asiakas ei ruokaile palvelukodissa ruokatarvikemaksua ei peritä. Mikäli toinen pääruoka syödään muualla, asiakkaalta peritään 0,5 x 10 euroa ja palveluntuottajan määrittelemä tarvikemaksu.

6. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASIAKASMAKSUT
Vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa vammaiset henkilöt maksavat itse vuokran ja kaikki
muut jokapäiväiseen elämiseen liittyvät kustannukset. Kunta vastaa palveluasumiseen liittyvien palvelujen kustannuksista (palveluntuottajan määrittämä hoitopäivämaksu).

7. OMAISHOITAJAN VAPAAN AIKAISTEN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT
Omaishoitajalain 4 §:n 1 momentin mukaan omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme
vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin
on sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Kotihoitopäiviä on oltava vähintään kuusitoista (16).
Kun kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi hoitoa, joka korvaa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, voi hoidettavan maksettavaksi tulla enintään 11,40 euroa vuorokaudessa (2017: 11,50 €/vrk) hoitopaikasta riippumatta sen estämättä, mitä muualla laissa tai asetuksessa säädetään.
Jos omaishoitaja hankkii hoidon muusta, kuin kunnan osoittamasta hoitopaikasta, kunta korvaa vapaapäivistä aiheutuvista kuluista 70 euroa vuorokaudessa. Tämän ylittävän osan hoidettava maksaa itse
suoraan palveluntuottajalle.
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8. LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT
Lastensuojelulain mukaiset avohuollon tukitoimet ovat maksuttomia.
Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan,
milloin se on asianomaisten toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua, periä lapsen vanhemmilta maksu, joka saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun
lain 1–3 §: n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen.
Kunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta, jolloin lapsi saa
tässä pykälässä tarkoitettuja perhehoitoa tai laitoshuoltoa taikka asumispalveluja sekä käyttää ne perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi.
Lapsen tai nuoren tuloista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 §:n 2 ja 3 momentin perusteella perittävä maksu lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona
tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista voi olla enintään 1
342,50 euroa kuukaudessa. Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia
kustannuksia.
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