Perusturvalautakunta 14.12.2017 § 63

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1.2018

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asiakasmaksulaissa (734/92) ja asetuksessa (912/92).
Lainsäädännöllä määrätyt maksut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi kunnassa
tehtävin päätöksin ylittää. Kunta voi päättää vain siitä, että asiakkailta ja potilailta
peritään säädetyt maksut enimmäismääräisinä, alennettuina tai että niitä ei
joiltakin osin peritä lainkaan.
Asiakasmaksulainsäädännöllä on haluttu varmistaa se, että maksujen suuruus ei
olisi esteenä kunnallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin hakeutumiselle,
minkä vuoksi palveluja rahoitetaan suurelta osin verovaroin.
Säädetyt maksut voidaan periä kaikilta Suomessa vakituisesti asuvilta henkilöiltä.
Kansalaisuudella ei ole merkitystä. Henkilöltä, jolla ei ole kotipaikkaa kunnassa,
voidaan periä todelliset kustannukset annetusta hoidosta, jollei Suomea sitovasta
kansainvälisestä sopimuksesta muuta aiheudu.

1. Soveltamisala:
Sosiaalihuoltolain (30.12.2014 /1301) 14 §:ssä tarkoitetuista sosiaalipalveluista ja
muista palveluista sekä terveydenhuoltolaissa (2010/1326) tarkoitetuista tehtävistä
perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria määrättäessä noudatetaan, mitä laissa ja
asetuksessa sosiaalipalveluista perittävistä maksuista on säädetty ja näissä
perusteissa määrätty.
Näitä perusteita ei kuitenkaan sovelleta sotilasvammalaissa (404/1948) tarkoitetuille henkilöryhmille annettuihin palveluihin.

2. Maksuperusteiden muutokset:
Näitä maksuperusteita voidaan muuttaa kesken vuoden, mikäli muutostarve johtuu
ko. lainsäädännön muuttumisesta.

3. Osittaisen ylläpidon maksut kehitysvammahuollossa
Vuokra pitkäaikaisessa perhehoidossa
Yhden hengen huoneessa

194,- €/kk

Kahden hengen huoneessa

160,- € / kk

Ylläpitomaksu perhehoidossa, asumispalveluissa ja tilapäishoidossa
Asiakkaalta laskutetaan ylläpidosta (pesuaineet, hygieniatuotteet, siivousvälineet,
yhteiseen käyttöön tulevat lehdet, harrastusvälineet ym.) 1,80 € / pv. Yhtenäisen
poissaolon jatkuessa yli viisi päivää, kuudennesta päivästä alkaen ei
ylläpitomaksua laskuteta.
Ateriamaksu perhehoidossa, asumispalveluissa, päivä- ja työtoiminnassa ja
tilapäishoidossa
Aterialaskutuksen perustana on KHO:n 22.12.2014 antama vuosikirjaratkaisu sekä
Kuntaliiton 25.3.2015 päivätty ohje.
Perhehoito
Koko päivän ateriapaketti

9,00 € / pv

Osapäivän ateriapaketti

6,60 € / pv

Kunnan asumispalveluyksiköt
Lämmin ateria, lounas tai päivällinen

á 4,58 €

Kylmä ateria, aamupala, välipala, iltapala

á 1,75 €

Kunnan päivätoiminta / Taitojen talo
Lämmin ateria, lounas

á 5,80 €

Kylmä ateria, kahvi, välipala

á 0,70 €

Yksityisissä palvelukodeissa ja muissa ostopalveluyksiköissä noudatetaan samoja
periaatteita maksujen osalta kuin kunnan toiminnoissa. Maksut määräytyvät kunkin
yksikön omien laskelmien mukaan.
Palvelua saavilta perittävät korvaukset määrätään á-hinnoin ja laskutetaan
toteutuneiden määrien mukaisena kuukausittain.
Mikäli asumiseen liittyvä palvelu on eriteltynä kirjattu erityishuolto-ohjelmaan
erityishuoltopalveluna, niin henkilöstöstä johtuva työn osuus vähennetään
vahvistetusta hinnasta.
Lyhytaikaisen ylläpidon korvaus
Ylläpito- ja ateriamaksu sekä vuokra (majoittuminen) laskutetaan yksikkökohtaisin
á-hinnoin yli 16-vuotiailta.
Leirimaksu
Maksu majoituksesta ja ruuasta leirillä laukaalaisilta

29,00 € / pv

Maksu ruuasta ja materiaaleista laukaalaisilta päiväkävijöiltä 19,00 € / pv

Ulkopaikkakuntalaisten leirimaksu peritään todellisten kustannusten mukaan
Kehitysvammaisten laitoshoito
Kehitysvammaisten laitoshoidosta peritään maksulain ja -asetuksen mukaiset
enimmäismaksut.
4. Kotihoidon asiakasmaksujen perusteet
Jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta peritään perheen bruttotuloihin perustuva
kuukausimaksu tulorajan ylittävältä osalta kalenterikuukaudeksi suunnitellun
tuntimäärän mukaan. Palvelu katsotaan säännölliseksi, kun palvelu on sovittu
hoito- ja palvelusuunnitelmassa, vaikka käynnit olisivat vain kerran kuukaudessa
tai harvemmin.

Henkilö Tuloraja
-määrä

Kotihoito 1 Kotihoito 2
alle 4 h

4,00 – 7,99 h

Kotihoito 3

Kotihoito 4

Kotihoito 5

8 – 15,99 h

16 – 29,99 h 30 h ja yli

1

576 €

17 %

22 %

27 %

32 %

35 %

2

1063 €

15 %

17 %

19 %

21 %

22 %

3

1667 €

11 %

13 %

14 %

16 %

18 %

4

2062 €

9%

11 %

12 %

13 %

15 %

5

2496 €

7%

9%

10 %

11 %

13 %

6

2866 €

5%

7%

8%

9%

11 %

Kun henkilömäärä taloudessa on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan
asetuksen mukaisesti 350 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä
prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Tilapäisestä tai jatkuvasta hoito- ja palvelusuunnitelmaan perustuvasta
kotipalvelusta ja/tai kotisairaanhoidosta ei peritä asiakasmaksua, jos perheen
jollakin jäsenellä on rintamasotilastunnus tai rintamapalvelutunnus.

Kotiin annettavat palvelut
Tilapäinen kotihoito
Tilapäisen kotihoidon osalta peritään asetuksen mukainen enimmäismaksu.
€/käynti
Tilapäinen, satunnainen kotihoidon käynti

12,00

Haavahoitajan käynti

12,00

Muistihoitajan käynti

12,00

Fysioterapeutin kotikäynti

12,00

Toimintaterapeutin kotikäynti

12,00

Asiakasohjaukseen ja palvelutarpeen arviointiin liittyvät kotikäynnit ovat
maksuttomia.

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu 10,00 euroa / tunti.

5. Tukipalvelumaksut
Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään seuraavat maksut:
Ateriapalvelu
Menumat – ateriakokonaisuus

8,00 €

Ateria kotiin kuljetettuna

8,00 €

Kylvetyspalvelu
Kylvetys kunnan osoittamassa toimipisteessä

12,50 €

Kylvetykseen liittyvä kuljetusmaksu

11 €

Turvapalvelu
Turvapuhelimen tai lisälaitteen asennus

32,00 €

Turvapuhelimen lisälaitteen huoltokäynti

16,00 €

Turvapuhelimen haku palvelun päättyessä

16,00 €

Turvapuheluun liittyvä auttajatahon käynti
kerralta

16,00€

Turvapuhelinliittymän kuukausimaksu

3,00 €

Päivätoiminta
Ateriat, virkistystoiminta, kuljetus

21,00 €

Ateriat, virkistystoiminta

16,00 €

Puolipäivätoiminta

8,00 €

Muut tukipalvelut
Peritään henkilön palveluista välittömästi kunnalle aiheutuneita kustannuksia
vastaava maksu.

6. Omaishoitajan lakisääteinen vapaa
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle järjestetyistä palveluista
peritään 11,40 € päivältä.
7. Asumispalvelujen maksut
Kunnan asumispalveluun osoittamalta asiakkaalta (sosiaalityö ja vanhuspalvelut)
peritään henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon liittyvistä palveluista asiakkaan
bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu tulorajan ylittävältä osalta hoitoisuuden
mukaan seuraavasti:

Tuloraja

Maksuluokat___________________________________
1
2
3
4
5

6

576 €

22 %

35 %

27 %

34 %

35 %

35 %

Palveluasumisessa annettavien hoito- ja hoivapalvelujen keskeytyessä yli viideksi
päiväksi ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta.
Kunnan ylläpitämässä palveluasumisessa peritään tukipalvelumaksuna 84,45
€/kk.
Lyhytaikaisesta hoidosta asumispalveluissa peritään 36,20 € vuorokaudelta.
Osavuorokautisen hoidon (vain päivän tai yön aikana tuotettu hoito)
hinta on 22,50€.

8. Vanhusten perhehoidon maksut
Jatkuvasta perhehoidosta peritään pitkäaikaisen laitoshoidon mukainen maksu.
Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista tai jos
perhehoidossa olevan kuukausitulot ovat suuremmat kuin kotiin jäävän puolison,

enintään 42,5 prosenttia avio- tai avopuolisoiden yhteenlasketuista tuloista.
Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 108,00 €
kuukaudessa.
*Esitettävät maksut perutuvat maakunnallisen perhehoidon hankkeen
määrittelemiin maksuihin.
Omaishoitajan vapaan ajaksi järjestyn hoidon maksu perustuu maksuasetukseen.

*Tilapäisen perhehoidon maksu

36,20 €/vrk

*Osavuorokautisen perhehoidon maksu

18,50 €/vrk

Omaishoitajan vapaan ajaksi
järjestetyn perhehoidon maksu

11,40 €/vrk

9. Liikkumisen tuen ja kuljetuspalvelun maksu
Sosiaalihuoltolain mukaisesta liikkumisen tuesta (kuljetuspalvelusta) ja vammaispalvelulain
mukaisesta kuljetuspalvelusta peritään matkan mukainen julkisenliikenteen maksu.

10. Asiakasmaksun alentaminen
Mikäli asiakasmaksu on asiakkaan tulo- ja varallisuustasoon nähden kohtuuton voidaan
maksua alentaa. Perusteena käytetään toimeentulotuen myöntämisperustetta.

11. Viivästyskorko
Maksuista, jollei niitä suoriteta laskussa mainittuna eräpäivänä, peritään
eräpäivästä lukien kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa.

12. Voimaantulo
Asiakasmaksut ovat voimassa alkaen 1.1.2018.

