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I       KOTONA ANNETTAVIEN PALVELUIDEN ELI KOTIHOIDON 
                   JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2019 
 

 Sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n 1 mom 1 kohdassa tarkoitetusta, jatkuvasta ja  
säännöllisesti annetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja 
määrän mukaan, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan 
määräytyvä kuukausimaksu. Kuukausimaksu saa olla enintään jäljempänä 
tarkoitetun maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä 
kuukausituloista. Kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää 
palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tilapäisestä kotihoidosta 
voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. 

  
 1. TILAPÄINEN KOTIHOITO  
 
 Tilapäisellä kotihoidolla tarkoitetaan palvelua, joka on kestoltaan alle yhden 

kuukauden mittaista tai se on satunnaista. Tilapäiseksi kotihoidoksi lasketaan 
myös vaihtelevasti 2-4 kertaa kuukaudessa tapahtuva asiakaskäynti, joka on 
säännöllisesti toistuvaa. Samoin tilapäistä kotihoitoa on 1-7 päivää kestävä 
akuuttihoito, jolloin asiakkaan luona käydään useita kertoja päivässä. Siitä 
tehdään tarvittaessa hoito- ja palvelusuunnitelma. 

 
 Tilapäistä kotihoitoa ovat erilaiset kotona tehtävät hoidot ja toimenpiteet, 

asiakkaan kylvetys, lääkkeiden vienti, tarkistuskäynti, saattaminen tai 
tilapäinen perhetyö taikka muuta pientä kodinhoitotyötä. 

 
 Tilapäisestä kotihoidosta,                                                                1.1.2019                             
                    (edellä kuvattu) peritään 12,00 € /käynti (v. 2018)             12,00 €  ei nousua                           
                    Laskutetaan asiakkaalta enintään kaksi käyntimaksua / päivä  
  
 * Puhelinsoitolla tapahtuvasta kontrollista peritään 4 €              ei nousua 



 2 

 
 * Saattaja: esim: OYS:ssa peritään 40 € / käyntipäivä                   ei nousua           
 
 * Asiointi: 10,00 € /asiointikäynti  
                      kaupassa, postissa, pankissa, apteekissa                                    ei nousua 
                                   
                   * Lääkäri: 18,90 € /kotikäynti,                                                          ei nousua 
                 

  *Sarjassa annettava hoito 11,40 €/ krt / 45 krt / v kotihoidon toimistolla     
                     tapahtuva. Käynnit katsotaan terveyskeskuksen käyntien kanssa yhteen. 
                     Kerryttää maksukattoa (peritään 18 vuotta täyttäneiltä).  
 
                     *Hoitajan vastaanottokäyntimaksu peritään 11,40 €/ käynti   
                      Huom. sama  maksu kuin tk:ssa, enintään 3 kertaa    
                      vuodessa mm. haavanhoito, ompeleiden poisto, korvahuuhtelu, injektiot 
                     (peritään 18 vuotta täyttäneiltä). 
 
 2. JATKUVA JA SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO  
 
 Palvelu on asiakkaan kokonaisvaltaista hoitoa ja huolenpitoa vähintään kerran 

viikossa ja yli yhden kuukauden kestävää. Asiakkaalle tehdään hoito- ja 
palvelusuunnitelma viikon kuluessa asiakkuuden alkamisesta. Palvelua 
annetaan 1 - 40 tuntia/kk. 

 
                    Koneellinen lääkkeen annosjakelu on osa säännöllistä kotihoitoa ja se on 

huomioitu hoito- ja palvelusuunnitelmassa ja sisällytetty asiakasmaksuun. 
(Tilapäisen kotihoidon asiakkaat maksavat koneellisen annosjakelun itse) 

 
 Kuukausimaksu saa olla enintään jäljempänä tarkoitetun maksuprosenttien 

osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Maksuprosentit ja 
tulorajat ovat seuraavat 1.1.2019. 

 Hlö määrä Tuloraja €/kk Maksuprosentti    
 1  576              35 % 
 2  1063  22 % 
 3  1667  18 % 
 4  2062  15 % 
 5  2496  13 % 
 6  2866  11 % 
 
 Kun henkilömäärä on suurempi kuin 6, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja  
                   maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta  
                   henkilöstä. 
                   Taulukko 2014 vuodelta, johon ei ole tehty muutoksia. 
 
                   tuntia / kk                     1 hlö    2 hlö    3 hlö   4 hlö      5 hlö     6 hlö 
                   1-5 tuntia /kk                15%      12 %     10%      9 %       7%       5% 
                   6-9 tuntia /kk                20 %     13 %     13%      10%      8%       6% 
                   10-15 tuntia /kk            25 %     15%       14%     11%      9%       7% 
                   16-22 tuntia /kk            30 %     19 %      15%     12%     10%      8% 
                   23-29 tuntia /kk            33 %     20 %      16%     13%     11%      9% 
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                   30-40 tuntia / kk           34 %     21 %      17%     14%     12%      10% 
 
 Säännöllisen kotihoidon maksu on kuitenkin enintään 400 € /kk. 
 
              Kotihoidon maksu aviopareille: 
 Aviopuolisoilla säännöllisessä kotihoidossa otetaan huomioon vain sen 

puolison tulot, jota kotihoito koskee ja kenelle hoito- ja palvelusuunnitelma 
tehdään. Asetuksen mukaan voidaan ottaa huomioon molempien 
aviopuolisoiden tulot, vaikka palvelun käyttäjänä olisi vain toinen puolisoista. 
Asiakasmaksulainsäädännössä määrätään sosiaali- ja terveydenhuollon 
maksujen enimmäismäärästä. Kunta voi aina päättää siitä, että asiakasmaksu 
määrätään asetuksessa säädettyä enimmäismaksua pienemmäksi. Kun 
tällainen päätös kunnassa tehdään, se koskettaa kaikkia muitakin samassa 
asemassa olevia henkilöitä samalla tavalla jatkossa. 

 
 Palvelumaksua perittäessä valitaan asiakkaalle edullisempi vaihtoehto  

kuukausimaksun (säännöllinen kh) ja käyntimaksun (tilap.kh) määrittelyssä.  
                     
 3. TEHOSTETTU KOTIHOITO  
 
 Palvelu on asiakkaan kokonaisvaltaista hoitoa ja huolenpitoa vähintään 

kolmena päivänä viikossa. Asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma n. 
viikon kuluessa asiakkuuden alkamisesta. Palvelua annetaan yli 40 tuntia/kk. 

  
                   Kuukausimaksu saa olla enintään jäljempänä tarkoitetun maksuprosenttien  
                   osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Maksuprosentit ja  
                   tulorajat ovat seuraavat 1.1.2019. 
 
 Hlömäärä Tuloraja €/kk Maksuprosentti 
 1 576  35 % 
 2 1063  22 % 
 3 1667  18 % 
 4 2062  15 % 
 5 2496  13 % 
 6 2866  11 % 
 
 Kun henkilömäärä on suurempi kuin 6, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja  
                   maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin  
                   seuraavasta henkilöstä. 
 
 Maksut tulorajan ylittävästä kuukausitulosta. 
 
 Taulukko 2014 vuodelta, johon ei ole tehty muutoksia. 
                   yli 40- tuntia/kk             1 hlö     2  hlö     3 hlö     4 hlö   5 hlö     6 hlö 
                                                       35%     22%       18%      15%     13%     11%  
  
                   Tehostetussa kotihoidossa maksu on korkeintaan 500 €/kk  
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 4. SOTAINVALIDIT 
 
 Valtion korvaamiin avopalveluihin oikeutetut ovat sotilasvammalain piiriin 

kuuluvat vahingoittuneet tai sairastuneet, joiden työkyvyttömyysaste on 
vähintään 15 %. Etu laajeni 1.1.2017 alkaen koskemaan myös henkilöitä, 
jotka ovat vuosien 1939-1945 sotien johdosta vahingoittuneet tai 
sairastuneet ja joiden työkyvyttömyys on vähintään 10 %. Tämä koskee 
vain sotainvalideja ja talvi- ja jatkosodan johdosta vammautuneita, ei 
asevelvollisina tai rauhanturvaamistehtävissä vahingoittuneita. 

                    Kunnalle tai kuntayhtymälle korvataan sotilasvammalain 6 §:n 
mukaisesti kustannukset seuraavista avopalveluista: 

 
                   1. sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisista     
                        kotipalveluista, 7 kohdan mukaisista asumispalveluista ja 9 kohdan   
                        mukaisista  liikkumista tukevista palveluista. 
                    2. omaishoidontuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta   
                    3. terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 §:n mukaisista sairaanhoitopalveluista   
     aiheutuneet kustannukset. Sairaanhoidon kustannukset korvataan kuitenkin   
     vain siltä osin kuin kysymyksessä on koti-päivä-tai yösairaanhoito taikka  
     lääkinnällinen kuntoutus. 
 
              Vähintään 20 %:n sotainvalideille laitoshoito on maksutonta. 
 
 5. MAKSUN PERIMINEN POISSAOLON AJALTA 
 
 Kotona annettavan palvelun maksu jätetään perimättä käyttäjästä tai kunnasta 

johtuvan tilapäisen keskeytyksen ajalta heti palvelun keskeytymistä 
seuraavalta koko päivältä. Kun asiakas on ollut sairaalassa tai muussa 
laitoshoidossa kotihoidon maksua ei peritä poissaoloajalta. 

                   (vrt. Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista § 32.) 
 
 6. TUKIPALVELUT 
 
                    Ateriapalvelut                                                              1.1.2019  uudet hinnat 
 - Kotiin kuljetettu ateria 8,20 €/ ateria                                                ei nousua                 
                      Ateria sisältää lämpimän ruuan lisäkkeineen. 
 - Ylimääräisenä annoksena puuro tai velli on 1,50 €/annos         
  
                   Turvapuhelinpalvelut  
                    Hinnat 1.1.2015                                                          1.1.2019   uudet hinnat 
                   1. Lankapuhelimelle 9 € / kk/ asiakas                                               ei nousua              
                   2. GSM –lisäpaketti  14 € / kk / asiakas                                           
                   3. Lisärannekkeesta  4 € / kk/ asiakas                                       

 
Turvapuhelinhälytyksen kotikäynti 1.1.2019 
          

                    Hälytykset vastaanottaa päivällä ja illalla kotihoito ja yöaikana Lepolan yökkö,    
                   joka lähtee taksin kanssa hälytyskäynnille. 
                   Turvapuhelinhälytyksistä peritään asiakkaalta 15 € / toteutunut hälytyskäynti 
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                   asiakkaan kotona (15 €, vuodelta 2018). Säännöllisen kotihoidon asiakkailta 
peritään myös maksu, jos joudutaan tekemään ylimääräinen käynti hälytyksen 
vuoksi. 

                   Konttilan Tuvan turvahälytyksistä ei peritä maksua. 
 
 Siivouspalveluseteli 
 
                 Säännöllisessä kotihoidossa oleva asiakas saa halutessaan 

siivouspalvelusetelin, jonka arvo on 20 € / seteli. Siivouspalveluseteleitä 
asiakas saa ajalle 1.1.2019 -31.12.2019  12 kpl:tta. 

                    Pelkästään siivousapua tarvitseville siivousta ei järjestetä.  
                    
 Kuntoutuskäynti kotihoidossa ja Rantakartanossa 
 
 Kuntohoitajan tekemä kuntoutuskäynti säännöllisessä kotihoidossa ja 

Rantakartanossa sisältyy asiakkaan kuukausimaksuun enintään 5 x / vuosi. 
Tähän ei sisälly hieronta, vaan asiakkaan liikkuvuuden ja lihasvoimien 
ylläpitämistä ja tasapainoharjoituksia yms.  

                   Sen jälkeen asiakas maksaa itse 12,00 € / käynti.  
 - tilapäisessä kotihoidossa olevalta menee käyntimaksu 12,00 € / käynti. 
 - yksilökuntoutusta (ei hieronta) voidaan antaa enintään 8 x / vuosi / asiakas 

                  - kuntohoitajan tekemät apuvälineiden kartoitukset ovat as. maksuttomia 
 
 Tehostettu kuntoutus / arviointijakso kotona, uusi toimintamalli, arviointijakso  
                    kestää 4-6 viikkoa. 
                    Arviointijakson jälkeen tehdään palvelutarpeenarviointi ja päätös asiakkaan  

palveluista. Arviointijaksolla maksu määräytyy säännöllisen kotihoidon 
maksun mukaan ja maksu sis. kuntoutustiimin ja kotihoidon työntekijöiden 
käynnit. Voidaan käyttää myös tilapäisen kotihoidon maksua, jos se on 
asiakkaalle edullisempi vaihtoehto. 

 
                   Ovihälytyksen tarkistuskäynti        1.1.2019                   8 euroa, ei nousua 
                    (säännöllisen kotihoidon asiakkailta peritään myös maksu, jos joudutaan 

tekemään ylimääräinen käynti hälytyksen vuoksi) 
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 OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET VUODELLE 2019 
 
 Omaishoidontuki perustuu omaishoidosta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen 

tehtyihin muutoksiin (950/2006, 318/2011, 1317/2014, 1646/2015, 511/2016). 
Omaishoidon tukea maksetaan kunnan talousarvioon varattujen määrärahojen 
rajoissa.  Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan 
henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun 
hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Tarkoituksena on mahdollistaa 
asiakkaan kotihoito.  

  
                   Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu omaishoitoa 

tukevista sosiaali- ja terveyspalveluista, omaishoitajalle annettavasta 
hoitopalkkiosta, lakisääteisestä vapaasta sekä omaishoitoperheelle 
tarkoitetusta tuesta. 

 Kunta voi myöntää omaishoidontukea lain 3 §:n perusteella jos: 
                    1.Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun  
                    vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta  
                    huolenpitoa. 
                    2.Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis  
                    vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla. 
                    3.Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia  
                    vaatimuksia. 
                    4.Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon  
                    palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden  
                    kannalta riittävää. 
                    5.Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä  
                    annettavalle hoidolle sopiva ja  
 6.tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.  
                    
 Vanhusten ja vammaisten hoidon tarve ja yleinen terveydentila todetaan 

lääkärin- tai kotisairaanhoitajan todistuksella. Tukena käytetään myös RAVA -
toimintakykymittaria. Lasten ja nuorten osalta pyydetään tarvittaessa 
lisälausuntoja. RAI-toimintakykymittari otetaan käyttöön keväällä 2019. 

 
                    Omaishoidon tukea myönnettäessä on arvioitava, että tuen myöntäminen on 

hoidettavan edun mukaista ja hoidettava hyväksyy omaishoitajaksi hakevan 
henkilön hoitajakseen. 

 
 Hoitajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt henkilö joka ottaa päävastuun 

hoidettavan hoidosta ja huolenpidosta ja sitoutuu hoitamaan häntä 
ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoitajalta edellytetään 
terveytensä, hoitotaitojensa, soveltuvuutensa, voimavarojensa ja 
elämäntilanteensa puolesta sopivuutta tehtävään. 

 
 Omaishoidon tukea ei pääsääntöisesti myönnetä erityisen tuen tarpeessa 

oleville lapsille, jotka ikänsä puolesta tarvitsevat muutoinkin jatkuvaa 
vanhempien hoitoa ja huolenpitoa. Poikkeuksena ovat kuitenkin vakavaa 
sairautta sairastavat lapset, joiden hoito tiettynä ajanjaksona vaatii 
erityisjärjestelyjä koko perheeltä.  
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                     Henkilön hakiessa omaishoidon tukea, tulee aina tehdä laaja palvelutarpeen 
arvio, jossa sovitaan asiakkaan palvelut. Asiakkaan palvelutarpeen arviointi 
aloitetaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun asiakas, 
asiakkaan omainen tai läheinen tai hänen laillinen edustajansa on ottanut 
yhteyttä palvelun saamiseksi, jos henkilö on yli 75 vuotias tai saa Kelan 
erityishoitotukea. Myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen 
arviointi on aloitettava seitsemäntenä arkipäivänä. 

                     
 Tukipäätöksen tekee hakemuksen perusteella vanhustyön johtaja tai 

kehitysvammahuollon johtaja. Sopimuksen sekä palvelusuunnitelman tekee 
ikäihmisten osalta kotikäynnillä SAS- hoitaja, hyvinvointia edistäviä 
kotikäyntejä tekevä sairaanhoitaja tai geronomi sekä lasten osalta 
kehitysvammahuollon johtaja/ vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä.  

 
 Omaishoidontuki maksetaan hakemuskuukauden alusta, jos kriteerit ovat 

täyttyneet. 
  
 Määritelmät 
  

1) Omaishoitaja 
 Omaishoitajalla tarkoitetaan laissa hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle 

läheistä henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen.  
 

2) Omaishoidontukisopimus 
Omaishoitosopimus on hoitajan ja kunnan välinen sopimus 
omaishoidonjärjestämisestä ja maksettavasta rahallisesta hoitopalkkiosta.  

                 Sopimus on ns. toimeksiantosopimus. 
                 Omaishoitosopimukset ovat voimassa toistaiseksi, ellei ole erityisiä syitä 

määräaikaisen sopimuksen tekemiseen. Sopimus voidaan tehdä 
määräaikaisena, jos omaishoidon tarpeen kesto on etukäteen tarkasti 
määriteltävissä tai hoito korvataan tietyn määräajan jälkeen toisella palvelulla. 
Määräaikaisen sopimuksen tekemisen lähtökohtana on hoidettavan edun 
toteutuminen. 

 
                    Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta 
                    kalenterikuukautta kohti. 
 Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme (3) vuorokautta 

sellaista kalenterikuukautta kohden, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai 
vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympäri vuorokautisesti tai jatkuvasti 
päivittäin. Hoito on sitovaa silloinkin, kun hoidettava viettää säännöllisesti 
vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolelle järjestettyjä 
sosiaali- tai terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta ja opetusta. 
Lakisääteisen vapaan pitäminen ei vähennä hoitopalkkion määrää (Laki 
sosiaalihuoltolain muuttamisesta 1134/2001, 27 §). 

                    Ensisijaisesti omaishoitajan vapaat järjestetään Rantakartanon Lepolassa. 
                    Poikkeustapauksissa Esperi Oulassa tai Taukokankaalla maksusitoumuksella. 
 
                    Omaishoitaja voi pitää vapaansa kuukausittain tai hän voi säästää niitä ja 

pitää kerralla useampia vapaapäiviä. Kuitenkin niin, että vapaapäivät on 
pidettävä kohtuullisen ajan kuluessa, eli edellisen vuoden aikana kertyneet 
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vapaat on pidettävä viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun 
mennessä. Vapaata saa kuitenkin kerätä enintään kolmen kuukauden ajalta 
kerrallaan. Kunta ja omaishoitaja voivat sopia, että omaishoitaja pitää 
vapaansa useampana alle vuorokauden pituisena jaksona. 

 
                    Kunnan velvollisuutena on järjestää tarvittaessa omaishoitajalle hyvinvointi- ja 

terveystarkastuksia sekä hänen hyvinvointiaan tukevia sosiaali- ja 
terveyspalveluja. Oulaisissa järjestetään kaikille hoitajille mahdollisuus 
hyvinvointi- ja terveystarkastukseen noin kahden vuoden välein.   

                    Kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle valmennusta ja 
koulutusta hoitotehtävää varten. 

                 
3) Hoito- ja palvelusuunnitelma 

                 Omaishoidontuesta on laadittava yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan 
kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoitolain 7§:n mukaan hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan tulee liittää tiedot omaishoitolain mukaisista hoidettavan 
ja hoitajan oikeuksista koskevista säännöksistä ja niiden soveltamisesta. 

 
 Hoito- ja palvelusuunnitelmaan on kirjattava omaishoitajan antama hoidon ja 

määrän sisältö ja omaishoitajalle annettavat hoitotehtävää tukevat                 
sosiaalihuollon palvelut ja hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja                  
terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö. Palvelujen määrä ja sisältö on 
merkittävä tarvetta vastaavina. Jos palveluntarve arvioidaan hyvin vähäiseksi, 
tulee suunnitelmaan kirjata sen sosiaalihuollon ammattihenkilön yhteystiedot, 
johon omaishoitaja voi tarvittaessa olla yhteydessä. Suunnitelmaan on aina                
kirjattava, miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan,                   
terveydenhoitoon liittyvien käyntien aikana tai muun poissaolon aikana. 

  
 Hoitopalkkiot 
 
 Omaishoitolain mukaan omaishoidon tukena maksettava hoitopalkkio 

tarkistetaan kalenterivuosittain indeksillä. Vuodelle 2019 vahvistettu 
palkkakerroin on 1,417. 

                  Omaishoidontuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2019 lukien 399,91 
euroa kuukaudessa.  Oulaisissa 400 €. 

                   
                   Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on 

vähintään 799,81 euroa kuukaudessa.  Oulaisissa 800 €.  
                   
 
 Kunnat voivat edelleen maksaa myös vähimmäismääriä suurempia 

hoitopalkkioita. Laissa säädetyin edellytyksin hoitopalkkio voidaan myös sopia 
vähimmäismäärää pienemmäksi.  Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 
1.1.2019 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion 
vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi ja jotka perustuvat ennen 
tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 
2019 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,87 prosentin 
korotusta vuoteen 2018 verrattuna. 
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                     Kunta voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan 
irtisanomista seuraavan kahden ja omaishoitaja irtisanomista seuraavan 
yhden kuukauden kuluttua. Jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan 
tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden, sopijapuolet voivat purkaa 
sopimuksen välittömästi. Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen 
kuukauden lopussa, jonka aikana hoito hoidettavan terveydentilan 
muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi. 

                   Jos omaishoito keskeytyy tilapäisesti hoidettavan terveydentilasta johtuvasta  
                   syystä, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua. (Laki  
                   omaishoidosta). 
                   Lakisääteisen vapaan pitäminen ei vähennä omaishoitopalkkiota. 
                   Muussa intervallihoidossa oleva osalta hoitajan palkkio keskeytetään 11 pv 

ylimenevältä osalta / kuukaudessa, jos kysymyksessä ei ole hoitajan 
lakisääteinen vapaa. 

                    Jos omaishoidon tuki keskeytyy hoitajasta johtuvasta syystä, omaishoidon tuki 
keskeytetään heti omaishoitajan estyessä antamaan hoito- ja 
palvelusuunnitelmassa sovittua hoitoa, ellei omaishoitaja itse järjestä 
korvaavaa hoitoa hoidettavalle, esim. toinen omainen. Jos hoidettava kuolee, 
sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana kuolemantapaus 
sattui. Jos hoidettava siirtyy esim. tehostettuun palveluasumiseen / 
laitoshoitoon, sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hän 
siirtyi tehostettuun palveluasumiseen / laitoshoitoon. 

 
Jos hoidettava on säännöllisesti muussa kuin omaishoitajan kotona 
antamassa hoidossa, tulee hoito merkitä hoito- ja palvelusuunnitelmaan. 
Hoidon keskeytyminen ei tällöin keskeytä hoitopalkkion maksamista. 
Hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta 
syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä tulee 
sopia omaishoitosopimuksessa. 
 
Asiakasmaksut 

 
 Omaishoitotyön tukena järjestettävistä muista palveluista peritään palvelun 

saajalta ko. palvelun asiakasmaksu. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan 
ajalle hoidettavalle järjestetyistä palveluista peritään 11,40 euroa / päivä tai yö 
suuruinen vuorokausikohtainen asiakasmaksu lukuun ottamatta palveluja, 
jotka ovat säännösten mukaan asiakkaille osittain tai kokonaan maksuttomia. 
Omaishoidon tuesta ei peritä hoidettavalta asiakasmaksua. 

                 Vapaiden joustavan toteutumisen kannalta kunnan on suositeltavaa päättää 
yhtenäisestä käytännöstä, minkä verran hoitoaika voi ylittyä, että se katsotaan 
sisältyväksi edellä mainittuun 11,40 euron maksuun. 

 
                   Omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito 
 
                   Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito voidaan  
                   järjestää 1.8.2011 alkaen toimeksiantosopimuksella.  
                   Omaishoidontuesta annetun lain (937/2005, jäljempänä omaishoitolaki) 
                   muutoksen (318/ 2011) tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista 
                   parantamalla heidän mahdollisuuksiaan pitää lakisääteiset vapaapäivät sekä  
                   muita vapaapäiviä ja virkistysvapaita. 
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                    Omaishoidon tuesta annettuun lakiin on lisätty uusi 4 a §, jonka mukaan kunta 
voi järjestää omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen hoidon 
tekemällä tehtävään soveltuvan henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, 
jolla tämä sitoutuu huolehtimaan vakituisen omaishoitajan vapaan aikaisesta 
sijaishoidosta. Omaishoitajan sijaisen avulla toteutettava hoito järjestetään 
hoidettavan kotona, mikä vastaa selvitysten mukaan monien omaishoitajien ja 
– hoidettavien henkilöiden toiveita. Sijaishoitajan ei tarvitse olla hoidettavan 
omainen tai muu läheinen henkilö. 

 
                   Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta sijaishoidosta, kunta voi  
                   periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetuissa laissa 

säädetyn maksu.  
 
                   Kunnan sijaishoitajan kanssa tekemässä toimeksiantosopimuksessa sovitaan: 

1. sijaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta 
2. tarvittaessa sijaishoitajalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta 
3. toimeksiantosopimuksen voimassaolosta sekä 
4. tarvittaessa muista sijaishoitoa koskevista seikoista 

 
             Kunta päättää sijaishoitajalle maksettavan palkkion määräytymisperusteista. 
                   Kunta päättää maksetaanko sijaishoitajalle korvauksia kustannuksista, joita 
                   hänelle mahdollisesti aiheutuu sijaishoitajana toimimisesta. 
 

Sijaishoitajalle maksettava hoitopalkkio 
  
                   Tähän kuuluvat lapset, vanhukset ja kehitysvammaiset. 
 
                   Maksetaan sijaishoitajalle hoitopalkkiona, sisältäen kustannusten   
                   korvauksen seuraavasti, 1,87 % korotus tehdään myös sijaishoidon  
                   palkkioihin 1.1.2019 alkaen. 
                  - alle 12 tunnin päivästä 53,51 € (2018  vuodelta, 52,53 €) ja  
                   - yli 12 tuntia /koko vuorokaudesta 120,68 € (2018 vuodelta, 118,47 €) 
                    
                 Vapaan aikaisesta sijaishoidosta peritään asiakkaalta 11,40 € / vrk. 
                   Kun lakisääteiset vapaapäivät loppuvat, peritään 34 € / vrk. 

Omaishoitolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunta ja omaishoitaja voivat sopia,     
että omaishoitaja pitää vapaapäivänsä useampana alle vuorokauden pituisena 
jaksona siten, että jaksojen pituus on yhteensä enintään vuorokausi. 
Vapaasta, joka pidetään useammassa alle vuorokauden jaksossa, voidaan 
periä enintään yksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun 
lain 6 b §:n tarkoittama maksu vapaata vuorokautta kohti. 
Asiakasmaksu peritään heti 1. vapaajakson alkaessa. 
 

 Omaishoidontuen maksuluokat vuodelle 2019 
                    ovat seuraavat: 
 
 1. Erityismaksuluokka 800 euroa/kk. 
 Tähän maksuluokkaan kuuluvat henkilöt, jotka ovat ympärivuorokautisessa 

palveluasumisessa tai laitoshoidossa pitkäaikaishoitopäätöksellä, mutta 
siirtyvät kotihoitoon, taikka saattohoitovaiheessa olevat. Omaishoidon tuen 
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maksaminen edellyttää, että hoitaja jää kokonaan pois työstä tai anoo 
hoitotyön vuoksi virkavapautta/työlomaa. Hoitajalla ei voi olla vähäistä 
suurempia työtuloja, oikeutta erityishoitorahaan (sairausvakuutuslaki 
1224/2004 luku 10) tai oikeutta vuorottelukorvaukseen (vuorotteluvapaalaki 
1305/2003 13 §). 

                       
 Hoitotyö edellyttää kokopäivätoimista työtä ympäri vuorokauden. Hoitoaika voi 

olla n. puoli vuotta. Maksuluokkaan kuuluvat henkilöt tarvitsevat vamman tai 
sairauden vuoksi jatkuvaa apua päivittäisissä toiminnoissa sekä runsaasti 
hoitoa ja valvontaa. RAVA -indeksi pääsääntöisesti yli 3.5 ja / tai heillä on 
vaikea dementia. Hoitotyön tukena voidaan käyttää kotihoidonpalveluja, 
lyhytaikaista laitoshoitoa tai tilapäistä päiväkeskuksen palvelua. 

                    Rai – arviointimittaristolla Maple 4-5, ADLH 5-6, IADL yli 20 ja tai CPS 5-6 ja 
tai vaikea dementia.                   

 
 2. Perusmaksuluokka 400,00 euroa/kk. 
 Tähän maksuluokkaan kuuluvat henkilöt, jotka vamman tai sairauden vuoksi 

tarvitsevat runsaasti hoitoa ja apua päivittäisissä toiminnoissa. 
Pääsääntöisesti hoito sitoo hoitajan ympäri vuorokauden. RAVA -indeksi 
pääsääntöisesti  2.8 ja / tai heillä on keskivaikea dementia. Hoitotyön tukena 
voidaan käyttää kotihoidonpalveluja, lyhytaikaista hoitoa tai päiväkeskuksen 
palveluita.  

                    Myös säännöllisen kotihoidon asiakas voi saada omaishoidontukea.  
                    Rai - arviointimittaristolla Maple vähintään 3, ADLH 2-3, IADL yli 13 ja tai CPS 

2-3 ja tai keskivaikea dementia. 
  
 Lasten omaishoidontuen maksamisen ohjeistus 
 
 Omaishoidontukea voidaan maksaa myös alle 18-vuotiaista vammaisista tai 
 sairasta lasta hoitavalle henkilölle. Kun hoidettavana on lapsi, rinnastetaan 
 hänet saman ikäryhmän lapsiin arvioitaessa hoidon ja huolenpidon määrää 
 sekä sitovuutta. Lapsen osalta edellytetään pääsääntöisesti, että hoidettavalle 
 on täyttyneet vaikeasti vammaisen kriteerit ja myönnetty vähintään Kelan 
 korotettu hoitotuki. Lapsista tukeen ovat oikeutettuja pääasiassa kolme vuotta 
 täyttäneet vaikeasti sairaat ja vammaiset lapset, joiden hoito terveeseen 
 samanikäiseen lapseen tai nuoreen verrattuna on erittäin vaativaa ja sitovaa. 
 Edellytyksenä tuen maksamiselle on, että lapsi tai nuori asuu kotona. 
 Tukipäätöksen lasten ja nuorten osalta tekee kehitysvammahuollonjohtaja ja 

Koivulan vastaava hoitaja yhdessä. Palvelusuunnitelman kirjaa perheen 
kanssa työskentelevä työntekijä. 

 
 Alle 18 vuotiaiden lasten omaishoitajien vapaat järjestetään ensisijaisesti 
 tilapäisenä perhehoitona joko lapsen tai hoitajien kotona. Alle 16- vuotiaiden 
 hoitoisuuden arviointiin on oma hoitoisuuden arviointikaavake. 
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II  TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, kaupungin omat ja ostopalvelut 
 
Perusmaksun osalta tehostetun palveluasumisen taksaa käytetään myös 
vammaispalvelulain mukaisen asumispalvelun kohdalla. 
Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan palveluasumista, jossa 
henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Palveluasumiseen kuuluvat 
asunnon lisäksi sellaiset palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan 
jokapäiväiselle suoriutumiselle. Maksuina ovat vuokra-, sähkö- ja ruoka. 
Kaikkien asuntojen vuokriin sisältyy lämpö-, vesi- ja saunamaksu sekä lisäksi 
vuokraan sisältyy huoneeseen kuuluva puhelimen perusmaksu.  
 
 

                   1a. Vuokrat: Rantakartano, nykyinen 30.4.2019 asti              1.5.2019 alkaen 
Onnela:                             vuokra  / 9,83 €/m2                   9,98 €/m2 

 (yksiöt 37,5 - 39,5 m2 ja kaksio 57,5 m2), pienin huone 20 m2 
 
Mäntylä, Rantala,Toivola ja Pajula:  
- vuokra                    332,57 € /kk                                       337,56 €/kk   
- Rantala, pienet h.    211,85 €/kk                      215,03 €/kk  
- Mäntylän 3 hengen huone, vuokra / neliöt jaetaan kolmen asukkaan 

kesken, 675,10 € jaetaan 3:lle asukkaalle = 225,03 € /kk ja henkilö. 
 

Lepola, tehostettu palveluasuminen 
- pieni huone B 9 JA B 11   186,15 €/kk        188,94 €/kk 

                   -  B 6, 7, 8, 10 ,12      256,79 €/kk        260,64 €/kk 
 
 Lepola, lomapaikkaosasto, josta peritään lyhytaikaisen hoitopäivän hinta 
34,00 €/vrk tai omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana annettavasta 
lyhytaikaisesta hoidosta peritään 11,40 €/vrk. 
 
Konttilan Tupa, vuokra v. 2016    
480 €/yksiö ja 748,80 €/kaksio sis. vesi ja sähkö                 ei korotusta 2019  
 
1b. Sähkö: Rantakartano 17,50 €/kk/asukas                17,76 €/kk/asukas 

 
 1c. Konttilan Tuvan sängyn ja patjan vuokra 29,80 € / kk       ei korotusta 
 
 1d. Ruoka vanhusten kaikissa palveluasunnoissa, myös Konttilan Tupa  

Ruoka         ei korotusta 
- aamiainen  1,60 + lounas 5,20 + kahvi 1,60 + päivällinen 4,50 + iltapala 1,60 
yhteensä 14,50  
- keittiö perii sisäisen hinnan tehtäväalueelta suoriteperusteisesti 

 
Asiakasmaksu / Perusmaksu kattaa turvapalvelun, asukkaan 
henkilökohtaisen hygieniaan, siivoukseen ja vaatehuoltoon liittyvät maksut, 
kuten pesuaineet, -laput, talous-ja WC-paperit, roskapussit  ja asuinhuoneen 
siivoukseen käytettävät aineet ja pyykinpesun. Asukkaat maksavat lääkkeet, 
sekä omista varoistaan jalkojenhoidon, hiustenleikkuun ja hieronnan. Huom: 
lääkkeiden annosjakelu sisältyy asiakasmaksuun. 
1e. Asiakasmaksu, perusmaksuna 85 €/kk, sekä 
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- asiakasmaksu 75 % niistä nettotuloista, joka jää käteen, kun asiakkaan 
nettotuloista (sisältää myös mahdolliset asumis- ja hoitotuet), josta on 
vähennetty vuokra, sähkö, vesi, ateriamaksu, perusmaksu ja vähimmäis-
käyttövara 100 €/ kk.  Vähennyksenä huomioidaan lisäksi suurten 
lääkemenojen osalta Kelan maksukatto kuukautta kohden laskettuna, 
mikäli vuosittainen maksukatto ylittyy. Vähennys huomioidaan vuoden 
alusta alkaen takautuvasti, vaikka maksukatto täyttyisi vasta vuoden 
loppupuolella. 

- mikäli käyttövara edellä mainittujen vähennysten ja perusmaksun jälkeen 
jää alle 175 €/ kk, maksua pienennetään siten, että asukkaalle jää 
vähintään 175 €/ kk omiin menoihin ja lääkkeisiin. 

 
 2. KAUPUNGIN OSTOPALVELUPAIKAT (palveluasuminen, shl ) 
 

Asiakasmaksut ja asumiseen liittyvät palvelu- ja materiaalimaksut määräytyvät 
em. perustein Taukokankaalla kaupungin ostopalvelupaikoilla. 
Palvelujen tuottaja perii asiakkaalta ruoan ja vuokran ja vesimaksun. 
Taukokankaalla ei sisälly vuokraan sähkö, vesi, sauna ja allasosaston  
käyttö, joten ne otetaan huomioon asiakasmaksu laskelmassa erillisenä  
vähennyksenä. 
 
3. LYHYTAIKAINEN JA TILAPÄINEN HOITO 
 

 Rantakartanossa, Esperissä ja Taukokankaalla 
 
                   1.1.2016                  34,00 € / vrk.                            1.1.2019 alkaen ei nousua 
 
                   Maksukatto ei kerry palveluasunnoissa. Maksuun ei kuulu lääkkeet. 
 Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana annettavasta lyhytaikaisesta 

hoidosta peritään 11,40 €/vrk olipa hoidettava laitoshoidossa tai 
palveluasunnossa. Omaishoidontuesta ei peritä asiakasmaksua.  

 
4. PÄIVÄKESKUSPALVELUT JA OSAVUOROKAUTINEN HOITO  
 
Vanhusten päivähoito päiväkeskuksessa                1.1.2019  uudet hinnat 
- hoiva 16,50 € ja kuljetus 11,50 € = 28,00€                             ei nousua 

                    niille, joille tarjotaan saunotus 
                    ns. puolikyyti  5,75 € ( vain yhdensuuntainen kuljetus) 
 
 - hoiva 15,50 € sekä kuljetus 11,50 €, joilla ei ole saunaa =27€      ei nousua 
 - alle kolmen tunnin hoito 10,00 €/kerta                            ei nousua  
                   omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana annettavasta lyhytaikaisesta  
                   hoidosta peritään 11,40 €/vrk myös päiväkeskushoidosta, jos sitä  
                   käytetään ns. lomapaikkana. Lisäksi kuljetusmaksu. 
                   
                 Yöhoito tai päivähoito 

 - Rantakartanon eri yksiköissä 22,50 € / vrk                                  ei nousua 
   Päiväkeskuksen muut palvelut                                               
 -pyykki ja kuivaus 6,00 € / koneellinen                                          ei nousua                                                                           
 -pelkkä kylvetys omalla kyydillä 8 €                                               ei nousua                                   
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5. MUUT MAKSUT                                                                

                    - kuntohoitaja  12,00 € / käynti                                                     ei nousua 
 
 
 6. ASIAKASMAKSU VANHUSTEN PERHEHOIDOSSA 
  

 Perhehoidon asiakasmaksuista säädetään asiakasmaksuasetuksen 
(912/1992) 19 §:ssä, jonka mukaan perhehoitolaissa (263/2015) tarkoitetusta 
perhehoidosta voidaan periä asiakasmaksulain 7 c §:ssä säädetty maksu. 
Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan asiakasmaksulaissa 
tarkoitetusta kuukausitulosta. 

 
 Vanhusten perhehoidon asiakasmaksu 1.1.2019, 
(käytetään tehostetun  palveluasumisen asiakasmaksun määritelmää II 1e. 
muutoin, mutta asiakasmaksuna on nettotuloista  50 % )  
 
- perusmaksu 85 €/kk 
- asiakasmaksu 50 % niistä nettotuloista, joka jää käteen, kun asiakkaan 

nettotuloista (sisältää myös mahdolliset asumis- ja hoitotuet), josta on 
vähennetty vuokra, sähkö, vesi, ateriamaksu, perusmaksu ja vähimmäis-
käyttövara 100 €/ kk.  

- mikäli käyttövara edellä mainittujen vähennysten ja asiakasmaksun jälkeen 
jää alle 175 €/ kk, maksua pienennetään siten, että asukkaalle jää 
vähintään 175 €/ kk omiin menoihin ja lääkkeisiin. 
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III   KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN MAKSUT 2019   
 

ASUMISPALVELUT  
  

Kehitysvammahuollossa asiakasmaksuja ovat vuokra, vesi, sähkö, 
perusmaksu ja ateriakorvaukset. Vuokria korotetaan 1,5 % 1.5.2019 alkaen. 
Kaupungin omien yksiköiden vuokriin sisältyy lämpö-, ja vesimaksu. 
Sähkömaksuun tulee myös 1,5 % korotus 1.1.2019 alkaen. 

  
 Perusmaksu ja ateriakorvaukset 
  

Perusmaksu on 85 €/kk se kattaa turvapalvelun, siivoukseen ja pyykkihuoltoon 
liittyvät maksut, kuten pesuaineet ja tarvikkeet, käsipyyhkeet, pesulaput, WC- 
ja talouspaperit, roskapussit, saunan ja muiden yhteisten tilojen sekä 
asuinhuoneen siivoukseen käytettävät aineet ja tarvikkeet.  Perusmaksu 
peritään läsnäolopäiviltä sekä tulo ja lähtöpäiviltä. 
 
Ateriakorvaus 14.50 €/vrk, peritään käytön mukaan. Hintaan ei korotusta 
1.1.2019 

 aamiainen  1,60 € 
 lounas 5,20 € 
 päiväkahvi 1,60 € 
 päivällinen 4,50 € 
 iltapala 1,60 € 
 
 Palvelukoti Koivula 
 

 Palvelukodissa on 44 m2 tilaa keskimäärin asukasta kohti.  Kahdessa 

itsenäisessä asunnossa tilaa on 50 m2 /henkilö 
  

Vuokrat nykyinen   uusi 1.5.2019 
-  vuokra 44 m2 huone   461,55 €/kk 468,47 €/kk  
                   50 m2  huone    524,48 €/kk 532,35 €/kk  
-  sähkö 17,50   €/kk/asukas, uusi hinta 1.1.2019 17,76 €/kk/asukas 

  
Tilapäinen asumispalvelu Koivulassa 
 
Lyhytaikainen hoito 34,00€/vrk, päivähoito 22,50 €/pv ja alle kolmen tunnin 
hoito 12,00 €/kerta. 
 
Kehitysvammaisten asuntola Sopula ja Rohtokujan tukiasunnot 
    uusi 1.5.2019 
Sopula A1 – A7    332,57 €/kk/as  337,56 €/kk/as 
- sähkö      17,50  €/kk/asukas, uusi hinta 1.1.2019 17,76 €/kk/as 
 
Rohtokujan tukiasunnoissa asuvat maksavat Oulaisten Amiraalille suoraan 
vuokran, veden ja sähkön.  
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Tilapäinen asumispalvelu asuntolassa 
 
Lyhytaikainen hoito 28,00 €/vrk, päivähoito 22,50 €/pv ja alle kolmen tunnin 
hoito 12,00 €/kerta. 
 

 Muu tilapäinen hoito  
  

Kun asiakkaalla on omaishoidonsopimus, hänen hoitajallaan on oikeus 3 vrk 
vapaaseen/kk, 36 vrk/vuosi vapaapäiviltä peritään 11,40 €/vrk (ks Omais-
hoidon tuen perusteet). 
 
Muissa tilanteissa tilapäisen hoidon tarve määritellään asiakaskohtaisesti.  
Ylläpitomaksuna vähintään 11,40/vrk, joka on sama kuin omaishoidossa. Alle 
16 -vuotiailta peritään tilapäishoidosta 11,40 €/vrk. 

 
 

PERHEHOITO 
 
Perhehoidossa asiakasmaksut määrätään samalla tavoin kuin pitkäaikaisen 
laitoshoidon maksut (sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun 
lain 7 c §, asiakasmaksuasetus 19 §)  
 
Ylläpitomaksuna peritään 17 €/vrk (=perusmaksu + ateriamaksu asumis-
palvelussa)  
 
 
KEHITYSVAMMAISTEN LEIRIT JA KERHOT  
 
Leirimaksu on yöpyjiltä 30,00 €/pv ja päiväkävijät 12 €/pv (sis. ateriat ). 
 
  
TOIMINTAKESKUS SILMUN YLLÄPITOMAKSU 
 
Ylläpitomaksu on 6,50 €, joka sisältää ruuan ja kahvin / välipalan. Osittainen 
ylläpitomaksu voidaan periä 16 vuotta täyttäneiltä (Laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734, 4 §) 
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IV  LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MAKSUT 

  

Lastensuojelulaissa tarkoitetusta avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona taikka 
jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka 
asumispalveluista peritään vanhemmilta maksu.  

Maksu määräytyy lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 §:n perusteella (laki 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 §). Kun vanhemman 
maksama elatusmaksu on vahvistettu tuomioistuimen päätöksellä tai 
elatussopimuksella, elatusvelvolliselta peritään vahvistettu elatusapu (asia- 
kasmaksulaki 7 § 2 mom). 

Lapsen tai nuoren tulojen perintä 

Perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuneiden 
kustannusten korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi katsottava maksu 
myös lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista. Tällaisia ovat 
eläkkeet, elinkorot, elatusavut, avustukset tai muut jatkuvat tulot tai korvaukset  
ja saamiset. 

 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 1 835,20 euroa kuukaudessa. Perittävä maksu ei saa 
kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

 
Lapsen tilapäishoidon maksu 

 
Kyseessä on omaishoitajan vapaapäivän ajaksi tarjottu hoito, josta peritään 
tuloista riippumaton vuorokausikohtainen maksu asiakasmaksulain 6 b:n 
perusteella. Vuonna 2019 maksu on 11,40 e/vrk. 

 
Lapsiperheiden kotipalvelu 

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä ja lyhytkestoista apua perheille. 
Palvelulla tuetaan ja autetaan tavanomaiseen arkielämään kuuluvien 
toimintojen sujumisessa.  
Kotipalvelua annetaan  
1) alentuneen toimintakyvyn, rasittuneisuuden, 
2) sairauden, synnytyksen, 
3) tai vastaavan syyn perusteella. 

Kotipalvelu on asiakkaalle maksullista. Maksut määräytyvät asiakkaan tuloista 
riippumatta lapsiperheiden kotipalvelun työntekijän työajan mukaisesti. 
Perusmaksu on 1.1.2019 alkaen 4,50 € /tunti. 
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V ASUMISPALVELUJEN MAKSUT  
 
Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksuista ei ole erikseen 
säädetty asiakasmaksulaissa tai – asetuksessa, joten kunta voi periä niistä 
päättämänsä maksun. Asiakasmaksu ei saa kuitenkaan olla suurempi kuin 
kunnan itsensä tuottamissa palveluissa. Asiakasmaksu saa olla enintään 
palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. 
 

Tehostettu palveluasuminen- yövalvotut asumisyksiköt  
(mm. Toivolanranta, Valoranta, Taukokangas, Sähäkkä, Malttia, Sm Amiprix)  

Palvelutaloissa ympärivuorokautisesta ja siihen rinnastettavasta 
palveluasumisesta peritään perusmaksua 85 euroa/kk ja asiakasmaksuna 75 
% siitä tulosta, joka jää käteen, kun asukkaan nettokuukausituloista 
vähennetään ensin asumismenot (vuokra, vesi, sähkö), ateriamaksu, 
perusmaksu ja vähimmäiskäyttövara 100 e. Vähennyksenä huomioidaan 
lisäksi suurten lääkemenojen osalta Kelan maksukatto kuukautta kohden 
laskettuna, mikäli vuosittainen maksukatto ylittyy. 
 
Perusmaksu kattaa turvapalvelun sekä asukkaan henkilökohtaiseen 
hygieniaan, siivoukseen ja vaatehuoltoon liittyvät maksut, kuten pesuaineet ja 
– laput, käsi- ja wc-paperit, roskapussit ja asuinhuoneen siivoukseen 
käytettävät aineet ja tarvikkeet sekä pyykinpesun. 
 
Asukkaan käyttövara on vähintään 175 euroa/kk. Käyttövaralla asukas 
kustantaa henkilökohtaiset menonsa, kuten lääkkeiden omavastuuosuuden, 
sairauskulut, silmälasit, harrastemenot, vaate-, ym. henkilökohtaisten 
tavaroiden hankinnan. 
 
Mikäli palveluasuminen keskeytyy viittä vuorokautta pitemmäksi ajaksi, ei 
palvelumaksua peritä viisi vuorokautta ylittävältä poissaololta. Mikäli asukas 
on sairaalahoidossa, vähennetään palvelumaksu lähtöpäivästä lukien. 
Maksua ei peritä lainkaan, jos keskeytys jatkuu yli kuukauden.   
 
Palveluasuminen – ei yövalvotut yksiköt 
(mm. Toivontupa, Kuusistokoti, Sähäkän itsenäistymisyksikkö) 
 
Asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin tehostetun palveluasumisen 
asiakasmaksu. Tukipalvelumaksu on 40 euroa / kk.             
 
Lyhytaikainen palveluasuminen 
 
Asiakkaan tulojen mukainen maksu määräytyen samoin perustein kuin muukin 
asumispalvelujen maksu. 
 
Tuki-/päiväkävijät ja kotikuntoutus  
 
Tuki-/päiväkäyntimaksu 19 e/pv  
Kotikuntoutus, asiakasmaksu peritään tilapäisen kotihoidon käyntimaksun 
suuruisena. 
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VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN PALVELUASUMINEN 
 
Vaikeavammaisten palveluasumisesta peritään asiakasmaksuna tehostetun 
palveluasumisen perusmaksu. Mikäli perusmaksuun oikeuttavista menoista 
vammainen huolehtii itse, asiakasmaksua ei peritä. 

 
 
 
VI              KULJETUSPALVELU  

 
VPL / Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu – omavastuu linja-autotaksan 
mukainen (1.4. -31.3.) 
SHL:n mukainen kuljetuspalvelu – omavastuu linja-autotaksan 
mukainen (1.1.-31.12.) 
 
Taksikortin uusiminen 20 e/kortti (asiakkaasta johtuva syy) 
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VII TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2019 
 
 1.Terveyskeskusmaksu  
  
 - on käyntimaksu lääkäripalveluista 18-vuotta täyttäneiltä henkilöiltä, 
 - peritään 20,60 € kolmelta ensimmäiseltä käynniltä terveyskeskuksessa     
                      kalenterivuoden aikana (myös 18 vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta) 
 - Oulaisten tk:n valinneilta peritään 20,60 € kolmelta ensimmäiseltä käynniltä 
 - ulkopaikkakuntalaisilta peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä 20,60 € 

- veteraaneilta ei peritä avosairaanhoidon maksuja (poli-erikoissairaanhoidon-,  
  kuntoutusmaksuja) 
- koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelusta ei peritä tk-maksua  
- muualla opiskelevilta peritään maksu. 
 
2. Hoitajan vastaanottokäyntimaksu 
 
Asiakasmaksulain mukaan asiakasmaksu voidaan veloittaa terveyskeskuksen 
avosairaanhoidon palvelujen käytöstä riippumatta siitä, antaako palvelun 
lääkäri vai muu henkilökunta. Käyntimaksu on mahdollista veloittaa 
perusterveydenhuollossa sairaanhoidollisista käynneistä. Terveyden-
edistämisen ja ehkäisevän terveydenhuollon käynnit ovat maksuttomia.  
  
- hoitajan vastaanottokäyntimaksu  peritään 11,40 €  käyntikerralta, enintään 3 
kertaa kalenterivuodessa, joka on käyntimaksu sairaanhoitajan palveluista 18-
vuotta täyttäneiltä henkilöiltä (asiakasmaksulaki 5 § 1). Katso kohta 15. 

  
 Maksullisia käyntejä ovat esimerkiksi: 

- sairaanhoitajan / terveydenhoitajan vastaanotto (mm. haavanhoito, 
ompeleiden poisto, korvahuuhtelu, injektiot) 
- asiantuntijahoitajan vastaanotto (mm. astmahoitaja, diabeteshoitaja, 
reumahoitaja, muistihoitaja, sydänhoitaja) 

 - päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto 
 

Hoitajan vastaanottokäynnin maksua ei peritä mm. seuraavista: 
rokotusohjelman mukaiset rokotukset, tartuntalain mukainen hoito, 
terveysneuvonta, terveystarkastukset (työttömät), ehkäisyyn liittyvät käynnit, 
depressiohoitajan vastaanotto ja päihteiden korvaushoito, siedätys- ja 
sytostaattihoito sekä eräät muut syövän hoitoon liittyvät käynnit. 
 
Lisäksi maksua ei peritä, jos potilas käy saman vastaanottokäynnin aikana 
sekä hoitajalla että lääkärillä. 

 
 3. Yhteispäivystys Oulaskankaan sairaalan poliklinikalla 
  
 - peritään 18-vuotta täyttäneiltä henkilöiltä, 
 - peritään 41,20 € jokaiselta päivystyskäynniltä kello 20.00-08.00 välisenä  
                      aikana sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja juhlapyhinä, 
 - terveyskeskusmaksu 20,60 € arkipäivisin kello 16.00-20.00 välisenä aikana. 
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 4. Lääkärintodistuksiin liittyvät maksut  
 MAKSUTTOMAT TODISTUKSET 

Hakemukset, lausunnot, lähetteet toiseen sairaanhoitolaitokseen 
tai vanhainkotiin pääsemistä varten 
Joukkorokotustodistus 
Kuolintodistus 
Lähete lääkinnälliseen kuntoutukseen 
Lääkärintodistus A  
Lääkärinlausunto B (sairaslomaa, sairausvakuutuslain mukaisen 
päivärahan hakemista, kuntoutusta, erityiskorvattavia lääkkeitä ja 
kliinisiä ravintovalmisteita varten) 
Lääkärintodistus lapsen äkillisestä sairaudesta virkavapauden tai 
työloman myöntämistä varten 
Lääkärinlausunto invalidien kantakorttia varten 
Lääkärinlausunto raskauden keskeytystä varten (AB1, AB2) 
Lääkärinlausunto sterilointia varten (St1, St2) 
Lausunto rintamaveteraanien kuntoutushakemusta varten 
Terveyskeskuksen/sairaanhoitolaitoksen todistus 
matkakustannusten korvausta varten (Sv 67) 
Veteraanien kaikki todistukset 

Nuorison terveystodistus 

- Nuorison terveystodistus kirjoitetaan kouluterveydenhuollossa 15 vuotta 
täyttäneille ja sitä vanhemmille koululaisille. Todistus on voimassa viisi 
vuotta tarkistuspäivästä lähtien, ellei lääkäri ole määritellyt lyhyempää 
aikaa. 
Todistus kirjoitetaan pääsääntöisesti ammatillista koulutusta, ajo- ja 
mopokortin suorittamista sekä kutsuntoja ja työelämää varten. Todistus on 
maksuton.  

AJOKORTTITODISTUKSET 61,00 EUROA 

Ajokorttilupahakemukseen liitettävä lääkärintodistus 
Iän perusteella tarvittavat lääkärintodistukset 
Terveydentilan valvontaa varten tarvittavat lääkärintodistukset 

 MUUT MAKSULLISET TODISTUKSET 50,80 EUROA 

Hammaslääkärin vakuutusyhtiölle antama todistus hammas- ja 
leukatapaturmasta 
Kansainvälinen rokotustodistus 
B-lausunto (laaja, yksityiskohtainen selvitys sairaudesta) 
C-lausunto (tarvitaan yleensä esim. eläkettä saavan hoitotuki- tai 
muita vammaistukihakemuksia varten)  

E-todistus  
Lääkärinlausunto terveydentilasta, T-todistus 
Lääkärintodistus /-lausunto viranomaisille (esim. 
autoveronpalautus, todistus oikeudenkäyntiä, verotusta-, 
aseenkantolupaa varten, sekä lausunnot terveydentilasta 
työvoimatoimistolle, maistraatille, puolustusvoimille, 
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vakuutusyhtiölle tms.  
Muut hoitoon liittymättömät vapaamuotoiset todistukset (esim.  
erityisruokavalio, keuhkokuvaus; oppilaitosta, matkatoimistoa 
asunnon muutostyöt, koulukyyditystä varten, myös muita erilaisia 
tarkoituksia varten esim. todistuksenomaiset kopiot) 
Vapaa-ajan harrastuksia varten annettavat lääkärintodistukset ja 
lausunnot (esim. sukellus- ja lentolupakirjat yms.)  
 

 - todistusmaksun lisäksi peritään terveyskeskusmaksu 20,60 €,  
 - maksun perimiselle ei ole ikärajaa  

 
5. Ajo-oikeuteen liittyvä, poliisiviranomaisen vaatima päihdeseuranta 
/arviointi 
- sis. mm. audit-lomakkeen täyttäminen, kliininen tutkimus, tarvittavat  
  laboratoriotutkimukset, huume- ja lääkeseulat sekä tarvittavat selvitykset   
  potilasasiakirjoista 

* päihdeseuranta 3 kk 160 € 
* päihdeseuranta 6 kk 240 € 
 

6. Sakkomaksu käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä terveyskeskus-
lääkäri/-hammaslääkärin käyntiajasta 

  
 - peritään 15-vuotta täyttäneiltä henkilöiltä 50,80 €, 
 - maksua ei saa periä, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiselle on  
                      hyväksyttävä syy. 
 
 7. Ostopalveluina järjestettävä erikoissairaanhoitopalvelu  
 
 - poliklinikkamaksu on 41,20 € (gastros- ja colonoskopiat, CT- ja  
                      magneettitutkimukset ja geriatrin vast.ottokäynti, silmälääkäri, gynekologi,  
                      lasten psykiatri, Holter –tutkimukset yms.)  
 - terveyskeskusmaksua ei peritä näistä, koska erik.sairaanhoidon maksu  
                      peritään,   - maksun perimiselle ei ole ikärajaa. 
  
 8. Lyhytaikainen laitoshoito 
 
 - hoitopäivä 48,90 €, 
 - vuotuisen maksukaton 683 € ylittymisen jälkeen peritään 22,50 €  
                      hoitopäivältä, 
 - maksua ei peritä alle 18-vuotiailta siltä osin kuin hoitopäiviä on  
                      kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. 
 
 9. Pitkäaikainen laitoshoito 
  
 - hoitomaksu on 85 % asiakkaan nettotuloista,   
 - avo-/aviopuolisoilla 42,5 % yhteenlasketuista nettotuloista, 
 - käyttövara on 108 € maksuasetuksen mukaan. 
  
 10. Päivä- ja yöhoidon maksu 22,50 € 
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 11. Kuntoutushoito vammaiselle henkilölle laitoshoitona  
 - hoitopäivä 16,90 € 
 
 12. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana annettu palvelu 
 - perittävä maksu 11,40 €/vrk 
 
 13. Fysioterapian ja kuntoutuksen asiakasmaksut 
 - yksilökohtainen fysioterapia 11,40 € kerralta 
 - yksilökohtainen sarjassa annettava fysikaalinen hoito 11,40 €/kerralta,  
                      enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. 
 - kuivajumpparyhmä, asiakasmaksu 20 €/ryhmä, 1 – 10 kertaa. 
 - allasryhmäkäynti 5 € osallistumiskerta.  
 - ryhmäkäynnit eivät kerrytä maksukattoa. 
 - peruuttamattomista hoitoajoista ei peritä sakkomaksua (asiakasmaksuasetus  
                      25 §, hyväksyttävä syy), esteestä pyydetään ilmoittamaan ajoissa. 

 
14. Sarjassa annettava hoito 
 
- lääkinnällisestä kuntoutuksesta sekä muusta vastaavasta hoidosta 11,40 
euroa hoitokerralta. Jos käy kaksi kertaa ei ole vielä sarjahoitoa, mutta jos 
kolme ja enemmän lasketaan sarjahoidoksi. Jolloin mukaan lasketaan myös 
ensimmäinen hoitokerta, maksu saadaan periä enintään 45 hoitokerralta 
kalenterivuodessa.  
 
Sarjahoito on terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa säännöllistä ja 
toistuvaa hoitoa, ml. hoitajan antama haavanhoito tai antibioottihoito sekä 
suonen ja nivelen sisäiset lääkehoidot.  

 
 15. Jalkojenhoidon omavastuu 20 € käynti  
 
 16. Yksilökohtainen ravinto-ohjaus 20 € käynti  

  
 17. Sotainvalidit 

Sosiaalihuoltolain 17 §:n ja kansanterveys-lain 14 §:n mukaan avohuollon 
palvelut ovat maksuttomia vähintään 15 %:n sotainvalideille sekä henkilöille, 
jotka ovat vuosien 1939–1945 sotien johdosta vahingoittuneet tai sairastuneet 
ja joiden työkyvyttömyys on vähintään 10 %. Kunnalla tai kuntayhtymälle 
korvataan sotilasvammalain 6 §:n mukaisesti kustannukset seuraavista 
avopalveluista. 
 

 Terveydenhuoltolain (1326 / 2010) 24 §:n mukaisista sairaanhoitopalveluista 
aiheutuneet kustannukset. Sairaanhoidon kustannukset korvataan kuitenkin 
vain siltä osin kuin kysymyksessä on koti-päivä-tai yösairaanhoito taikka 
lääkinnällinen kuntoutus. 

  
 Vähintään 20 %:n sotainvalideille laitoshoito on maksutonta. 

 
 18. Maksukatto 683 €/kalenterivuosi 
 - terveyskeskusmaksu, päivystysmaksu, 
 - yhteispäivystys, 
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 - erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu, 
 - lyhytaikainen laitoshoito, 
 - päivä- ja yöhoidon maksut, 
 - kuntoutushoito, fysioterapia. 
 
 19. Hammashoito 18-vuotta täyttäneiltä  
 Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito  
 - perusmaksu suuhygienistillä käynniltä  10,20 €, 
 - perusmaksu hammaslääkärillä käynniltä  13,10 €, 
 - erikoishammaslääkärin antaman hoidon perusmaksu 19,20 € käynniltä 
 
 Kuvantamistutkimukset  
 - hammaskuva     8,40 € 
 - panoraamaröntgen   18,90 € 
 
 Ehkäisevä hoito:  
 SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet 8,40 € 
 
 Maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesta ja sairauksien hoidosta 
 toimenpiteeltä vaativuusluokan mukaan 
 - 0-2   8,40 € 
 - 3-4 18,90 € 
 - 5-7 37,50 € 
 - 8-10 54,90 € 
 - 11- 77,00 € 
 
 Proteettiset toimenpiteet 
 - proteesin pohjaus   54,90 € 
 - proteesin korjaus   37,50 € 
 - akryyliosa- ja koko proteesi  183,50 € 
 - kruunut ja sillat hampaalta  183,50 € 
 - rankaproteesi   222,70 € 
  

Lisäksi hammashoitolassa noudatetaan Kuntaliiton vuosittain julkaisemaa ns. 
vastaavuusluetteloa Suun terveydenhuollon toimenpiteiden vaativuusluokista 
ja asiakasmaksuista. (19.11.2018 Kuntaliitto)  
 
___ 


