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ASIAKASMAKSUT
Akuutti24 ja ensihoito
Asiakasmaksu

Käynti päivystyspolikinikalla

Käynti sairaanhoitajalla

Maksullinen soitto

Tarkennus
Potilaan käynti lääkärin vastaanotolla
Ei peritä:
41,20 - alle 16-vuotiailta
- jos potilas otetaan sairaalaan poliklinikkakäynnin päivänä
- sotaveteraaneilta
Jos käynti muuttuu lääkärikäynniksi, peritään vain lääkärin maksu
Ei peritä:
24,90 - alle 16-vuotiailta
- jos potilas otetaan sairaalaan poliklinikkakäynnin päivänä
- sotaveteraaneilta
Korvaa käynnin ja sisältää reseptin.
Ei peritä:
32,00 - alle 16-vuotia
- sotaveteraaneilta

Vaativan suun terveydenhuollon maksu

Lisäksi veloitetaan toimenpidekohtainen lisämaksu erillisen hinnaston mukaisesti
Ei peritä:
13,10 - alle 16-vuotiailta
- sotaveteraaneilta

Ensihoidon ambulanssikuljetusmaksu

Ensihoidon yksiköiden potilasmaksu kun tehtävä on ensihoitopalveluun kuuluva
25,00 ensihoitotehtävä ja tehtävä on tullut hätäkeskuksen välittämänä. Myös silloin kun potilas on
hoidettu kohteessa.

Ensihoidon vastaanottotoiminnan maksu

Ensihoidon vastaanottopalveluiden kotiin tai hoivalaitokseen vietävä mobiilipalvelu joka
12,00 kuuluu ensihoidon tuottamiin lähipalveluihin. Tehtävä tulee suoraan sidosryhmältä tai
ensihoidon tilanne –tai koordinaatiokeskuksesta.

Avosairaanhoidon ja laitoshoidon maksut
Käynti lääkärin vastaanotolla (perusterveydenhuolto)
- vuosimaksu
- ellei asiakas maksa vuosimaksua

Maksua ei peritä alle 18- vuotialta, sotiemme veteraaneilta, terveydenhuolto41,20 käynneistä (terv.tarkastukset), ehkäisyneuvolakäynnistä, tartuntalain mukaisesta
käynnistä, psykiatrin vastaanottokäynnistä, oikeuslääketieteellisistä selvityksistä,

peritään jokaiselta käyntikerralta

20,60 työ- ja liikennetapaturmista (peritään vakuutusyhtöltä), maksukaton täyttymisen jälkeen

Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla
- vuosimaksu
- ellei asiakas maksa vuosimaksua
peritään jokaiselta käyntikerralta

Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, sotiemme veteraaneilta, terveydenhuolto41,20 käynneistä (terveystarkastukset), psykiatrisen sairaanhoitajan vast.ottokäynnistä, päihdehoitajan vast.ottokäynnistä, ryhmävastaanotosta, työ- tai liiken20,60 netapaturmakäynnistä, INR-vastaanotolla käynnistä, maksukaton täyttymisen
jälkeen. Jos käynti muuttuu lääkärikäynniksi, peritään vain lääkärin maksu

Käyttämättä tai peruuttamatta jäänyt aika

50,80 Ei peritä: alle 15-vuotiailta, jos peruuttamattomuuteen on hyväksyttävä syy
Peritään myös maksukaton täyttymisen jälkeen.

Sarjassa annettava hoito
Erikoissairaanhoidossa 1. sarjahoidon käynti

11,40 Ei peritä alle 18-vuotiailta eikä maksukaton täyttymisen jälkeen
Max 45 kertaa vuodessa
41,20 muista käynneistä peritään sarjahoidon maksu 11,50

Lääkärin tilapäinen kotikäynti
Muun henkilön suorittama käynti

18,90 Myös kotisairaala
12,00 Myös kotisairaala

Ajokortti todistus
Lääkärintodistus tai -lausunto laadusta riippuen enintään

61,00
50,80

Röntgen- ja CD -kuvat laadusta riippuen enintään

24,80

Fysioterapia (lääkinnällinen kuntoutus, sarjahoitomaksu)
Fysioterapia (yksilökohtainen, ei sarjahoitom.)

11,40 Enintään 45 x/kalenterivuosi, yli 18 v.
Perusterveydenhuolto

Poliklinikkamaksu, käynti lääkärillä
Poliklinikkamaksu, käynti hoitajalla
Päiväkirurgia
Päiväpoliklinikkamaksu, psykiatria alle 6 tuntia
Päiväpoliklinikkamaksu, psykiatria yli 6 tuntia

41,20 Psykiatrian osalta maksuton
41,20 tai muulla terveydenhuoltohenkilökunnalla tai käynti avohoidossa olevan potilaan luokse
135,10
9,80
14,60

Lyhytaikainen sosiaalihuollon ja
terveydenhuollon laitosmaksu

48,90

Päihde- ja peliriippuvaisten avokuntoutuksen hoitopäivä

22,50

Maksukaton ylittymisen jälkeinen
laitoshoidon maksu

22,50

Päivä- ja yöhoidon maksu
Kuntoutushoidon maksu

Asiakasmaksukatto €/vuosi

22,50 Asiakas hoidettava vain päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito)
16,90 Vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain mukaisena laitoshoitona tai
kehitysvammaisten erityishuoltona annettu kuntoutushoito
683,00

Suun terveydenhuollon maksut
Perusmaksu käynnistä vastaanotolla
- erikoishammaslääkäri
- hammaslääkäri
- suuhygienisti

19,20 Maksua ei peritä: alle 18-vuotiailta, sotiemme veteraaneilta (tekninen työ lasku13,10 tetaan). Maksu peritään myös maksukaton päättymisen jälkeen.
10,20

Käyttämättä tai peruuttamatta jäänyt
aika

Maksua ei peritä: alle 15-vuotiailta, jos peruuttamattomuuteen on hyväksyttävä
50,80 syy. Peritään myös maksukaton täyttymisen jälkeen.

Toimenpidemaksut
- hammaskuva
- panoraamaröntgen
- ehkäisevät toimenpiteet käyntikerralta
- toimenpide vaativuus 0 - 2
- toimenpide vaativuus 3 ja 4
- toimenpide vaativuus 5-7

8,40
18,90
8,40
8,40
18,90
37,50
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- toimenpide vaativuus 8 - 10
- toimenpide vaativuus 11 - proteesin pohjaus
- proteesin korjaus
- akryyliosa ja kokoproteesi
- kruunut ja sillat
- rankaproteesi

54,90
77,00
54,90
37,50
183,50
183,50
222,70

Hammaslääkärin tilapäinen kotikäynti
Suuhygienistin tilapäinen kotikäynti

18,90
12,00

Protetiikan tekninen työ laskutetaan
täysmääräisesti teknikon laskun mukaan
Hammaslääkärin todistus tai -lausunto laadusta riippuen
enintään
50,80
Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on
aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, voidaan häneltä periä uuden oikomislaitteen hankkimisesta
tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina.
Muut Maksut
Omaishoitajan vapaan aikainen maksu/vrk
Tilapäinen asumispalvelu / lyhytaikaispaikka/
hoito €/päivä
Mielenterveysasumispalveluiden
kokeiluvuorokausi

11,40
30,00

22,50

Mielenterveysasumispalveluiden yli kk:n
kestävä asumiskokeilu (ei vuokrasop.)
Lisäksi peritään käytön mukaiset
ateriamaksut

300,00

Turvapuhelimen kuukausimaksu
ilman turvakäyntejä
sisältää turvakäynnit
kokonaisvaltainen turvapalvelu
Turvapalvelun auttamiskäynti
Kotiin viety ateria €/ateria

34,00
50,00
100,00 sis. laitteet ja palvelut
12,00
8,50

Tulosidonnaiset asiakasmaksut

Asiakasmaksuasetus 3 §, 27 §, 29-31 § ja 32 §

Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksutaulukko
Kotihoidon kuukausimaksu
Perheen tulorajan ylittävistä tuloista
1 hlö

Tuloraja
573

2 hlöä
3 hlöä
4 hlöä
5 hlöä
6 hlöä

1 057
1 657
2 050
2 481
2 849

Korotus/lisählö

Tuloraja uusi Työhön käytettävä aika / kk

348

576 5 h tai alle
5,01 -10 h
10,1 - 18 h
18,01 - 28 h
28 h 1063
1667
2062
2496
2866

5 h tai alle
5,01 -10 h
10,1 - 18 h
18,01 - 28 h
28 h -

350 maksuprosentin alennus 1 % kustakin seuraavasta henkilöstä

Kotihoidon ja tukipalvelun palvelumaksut ovat vammaisille ja kehitysvammaisille maksuttomia, jos ko.
palveluiden tarve johtuu heidän vammastaan. Maksuttomuus edellyttää, että kotihoito/kotipalvelu ja/tai
tukipalvelu sis. Vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumispäätökseen tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalle tehtyyn päätökseen tai kotihoito on osa henkilökohtaisen avun järj.tapaa
Pitkäaikainen laitoshoidon kuukausimaksu
Kuukausimaksu
Käyttövara €/kk
Tilapäinen kotihoito
Tilapäinen kotihoidon käyntimaksu/krt
Tehostettu kotikuntoutus/ pv
Fysioterapeutin/toimintaterapeutin käyntimaksu/krt
Palvelutarpeen arviointi - käynti

85 % nettotuloista
42,5 % perheen nettotuloista / Käytetään silloin, kun pienituloisempi puoliso asuu kotona
108

12,00 tilapäinen maksu peritään enintään kaksi kertaa/vuorokausi
12,00
12,00
maksuton

Lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksu
perheen tulorajan ylittävistä tuloista
Ruokakunnan Bruttotulot/kk
koko
jonka ylittävältä
osalta maksu
peritään
Tuloraja uusi
1 hlö
573
576
2 hlö
1 057
1 063
3 hlö
1 657
1 667
4 hlö
2 050
2 062
5 hlö
2 481
2 496
6 hlö
2 849
2 866
Korotus /
lisähenkilö
348
350
Tilapäinen kotipalvelu €/h

maksuprosentin alennus 1 %-yksiköllä
10,00

3

Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen
Palveluasuminen pitkäaikainen
Tehostettu palveluasuminen
Vuokra määräytyy vuokrasopimuksen mukaan
Palveluasumisen kuukausimaksu /tulorajan ylittävistä tuloista
1 hlö / Bruttotulot -576 €, ylittävältä osuudelta
2 hlöä / Bruttotulot -1 063 €, ylittävältä osuudelta

37 %
24 %

Kuukausimaksu palvelumaksu sis. mm. perusturvan,
turvapuhelimen / hoitajakutsun, pyykkihuollon, sauna- ja
hygieniapalvelun ja päivätoiminnan
Kaikki ateriat €/pv (peritään tepa asiakkaalta aina)
Perusmaksu

14,00
63,00

Aamupala tai iltapala
Lounas
Kahvi + kahvileipä
Päivällinen
Hoitopäivä, kun asiakas siirtyy laitoksesta toiseen
Hoito joka vain päivällä tai yöllä
Maksukaton enimmäismäärä €/vuosi
Hoitopäivä maksukaton täyttymisen
jälkeen, asiakasmaksuasetus 12 §

2,00 Irtoateriat vain niille, jotka saavat ateriat tukipalveluna
6,00
1,50
4,50
48,90 Lähettävä laitos ei peri maksua
22,50
683,00

22,50

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen
Sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu
Vuokra

Asiakas maksaa vuokranantajalle
Tuloina otetaan huomioon: käytettävissä olevat tulot(eläkkeet, asumis- ja hoitotuki, korkoja osinkokulut sekä muut mahdollliset tulot). Menoina otetaan huomioon: asiakkaalle
käyttövaraksi jätettävä 20 %:n osuus nettotuloista tai kuitenkin vähintään
toimeentulotukinormin mukaisen yksinäisen henkilön perusosa vähennettynä
ruokamenoilla, vuokra- ja lääkemenot, edunvalvontapalkkio 30 €/kk

Asiakasmaksu

Asumiskokeilu/intervallijakso
alle 1 kk
yli 1 kk (ei vuokrasopimusta) e/kk + ateriat

22,40
300,00

Ateriamaksut omissa asumispalveluissa
Lounas tai päivällinen
Aamu- tai iltapala (Lahti väliateria)
Aamu- tai päiväkahvi+kahvileipä
Kaikki päivän ateriat

5,90
2,00
1,00
11,80

Päivätoiminnan ateria+aamu- ja päiväkahvi (Lahti sis- vain
päiväkahvin)
Kukkasen päivätoimintakeskus €/pv
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien itsenäistä asumista tukevat
palvelut (sosiaalinen kuntoutus)

Sarastus, Amalia ja Ryhmäkoti Menninkäinen: asiakas maksaa itse vuokran ja ateriat sekä
asiakasmaksun

5,90
4,00
ei maksua

Hyvinvointipalvelut
Lastensuojelu ja perhepalvelut
Kriisiasunto / € kuukausi
Kriisiasunto / vuorokausimaksu/aikuinen
Kriisiasunto / vuorokausimaksu/lapsi
Lastensuojelun avohuolto ja jälkihuolto
Lastensuojelussa lapsen vanhemmilta
perittävä maksu enintään

Vammaispalvelut
Asumispalvelu, tilapäinen asuminen ja tilapäinen perhehoito
Ylläpitokorvaus jatkuva asumispalvelu €/kk
lisäksi asiakas maksaa erikseen vuokran ja ateriat
Ylläpitokorvaus tilapäinen asuminen ja tilapäinen perhehoito
yli 16 vuotiaalta €/vrk
alle 16 vuotiaalta €/vrk
Muut maksut
Omaishoitajan vapaan aikainen joito €/vrk
Osa-aikainen hoito enintään 6 tuntia €/kerta

728,50 Perustuu kriisiasunnosta aiheutuviin kustannuksiin
32,50 Maksun määrittely perustuu harkintaan.
16,25

1835,20

26,00 Ei peritä, jos asiakas ei käytä yksikön siivous- ja pyykinpesuaineita tms.

22,40
11,40

11,40
6,00

Jatkuva perhehoito
Peritään asiakasmaksulain 7 c §:ssä säädetty maksu. Maksu määrätään hoidossa olevan
henkilön henkilökohtaisten tulojen perusteella ja se voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa
olevan nettokuukausituloista. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi,
että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 108
euroa.
Asumisharjoittelu
Asumisharjoittelu alle kk:n jakso, yli 16 v. €/vrk
Asumisharjoittelu alle kk:n jakso,alle 16 v . €/vrk
Yhtäjaksoisesti vähi. 1 kk asumisharjoittelu, jolle ei tehdä
vuokrasopimusta €/kk

Ateriamaksut omissa asumispalveluissa
Lounas tai päivällinen
Aamu- tai iltapala (Lahti väliateria)
Aamu- tai päiväkahvi+kahvileipä
Kaikki päivän ateriat
Ateriamaksut päiväaikaisessa toiminnassa

22,40
11,40
Mikäli asumisharjoittelu tai -valmennus kestää yhtäjaksoisesti kuukauden tai yli, mutta
vuokrasopimusta ei tehdä, peritään asiakkaalta vuokraa korvaava asumismaksu 300 €/kk.
300,00 Lisäksi peritään käytön mukaisesti maksut aterioista sekä asumisen ylläpitokorvaus.

5,90
2,00
1,00
11,80
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Sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain tai kehitysvammalain
mukainen työ- tai päivätoiminta toimintakeskuksessa,
avotyöntekijät ja muu päiväaikainen toiminta

Asiakkaan syömistä aterioista peritään toimittavan ruokapalvelun kulloinkin määrittämä
aterian hinta tai kuitenkin enintään 5,90 €/ateria.
5,90

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten loma-ajantoiminta €/vrk

Peritään seuraavan lukuvuoden alusta lukien, kun opetusta saava nuori on täyttänyt
16 vuotta. Alle 16-vuotiaalle maksuton, jos palvelu sisältyy asiakkaan erityishuolto6,00 ohjelmaan tai vammaispalvelulain mukaiseen palvelusuunnitelmaan.

