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Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen
Asiakasmaksut

Hallitus 9.12.2019 § 217
Talousjohtaja 17.1.2020 muutos s. 10
Talousjohtaja 27.4.2020 muutos 1.5. alk. s. 3

1.1.2020

Maksukaton
täyttymisen
jälkeen

* Lääkärin vuosimaksu (kattaa kalenterivuoden
käynnit perusterveydenhuollon lääkärillä)
* Lääkärillä käynti
ellei asiakas maksa vuosimaksua, käyntimaksu
peritään jokaiselta käynniltä

41,20

0,00

* alle 18 -vuotiailta

20,60

0,00

* Hoitajan vuosimaksu (kattaa kalenterivuoden
käynnit perusterveydenhuollon hoitajalla)
ellei asiakas maksa vuosimaksua, käyntimaksu
peritään jokaiselta käynniltä

41,20

0,00

20,60

0,00

*
*
*
*
*
*
*
*

11,40
11,40
12,00
12,00
18,90
12,00
24,80
0,00

0,00
0,00
12,00
12,00
18,90
12,00
24,80
0,00

* veteraaneilta
* terveydenhuoltokäynneistä (terv.tarkastukset,
ehkäisyneuvolakäynnit, tartuntatautilain mukaiset
käynnit, psykiatrin tai päihdelääkärin vastaanottokäynti,
oikeuslääketieteellisistä selvityksistä)
* alle 18- vuotiailta
* veteraaneilta
* terveydenhuoltokäynneistä (terv.tarkastukset,
psykiatrisen sairaanhoitajan, päihdehoitajan tai terveyskeskuspsykologin käynneistä, ryhmävastaanotosta
* jos käynti muuttuu lääkärin käynniksi, peritään
vain lääkärin maksu
* alle 18- vuotiailta
* alle 18- vuotiailta
* ei peritä säännöllisen kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkailta

Maksua ei peritä

Terveyskeskusmaksut

Sarjahoitomaksu, max 45 krt /vuosi
Fysioterapia, yksilökohtainen, max 45 krt/vuosi
Tehostettu kotikuntoutus/pv
Fysioterapeutin/toimintaterapeutin kotikäynti/ krt
Lääkärin tilapäinen kotikäynti
Muun henkilön suorittama kotikäynti
Röntgen ja CD-kuvat laadusta riippuen enintään
apuvälinepalvelu
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1.1.2020

Maksukaton
täyttymisen
jälkeen

Maksua ei peritä

Suun terveydenhuollon asiakasmaksut, perusmaksut
Asiakkaalta peritään käynnistä perusmaksu ja sen lisäksi toimenpidemaksut erillisen hinnaston mukaisesti
Perusmaksut
10,20
* Suuhygienistin vastaanotto
10,20
* alle 18 -vuotiailta ja veteraaneilta
* Hammaslääkärin vastaanotto
13,10
* alle 18 -vuotiailta ja veteraaneilta(tekninen työ laskutetaan)
13,10
* Erikoishammaslääkärin vastaanotto
19,20
* alle 18 -vuotiailta ja veteraaneilta(tekninen työ laskutetaan)
19,20
* Terveyskeskuksessa annettu suun ja
leukojen erikoissairaanhoito
41,20
41,20
* Päiväkirurginen toimenpide
135,10
135,10
* Hammaslääkärin kotikäynti
18,90
18,90
* Suuhygienistin tai hammashoitajan kotikäynti
12,00
12,00
Toimenpidemaksut
* hammaskuva
8,40
8,40
* leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgen
18,90
18,90
ehkäisevät toimenpiteet käyntikerralta
8,40
8,40
* toimenpide vaativuus 0 - 2
8,40
8,40
* toimenpide vaativuus 3 ja 4
18,90
18,90
* toimenpide vaativuus 5 - 7
37,50
37,50
* toimenpide vaativuus 8 - 10
54,90
54,90
* toimenpide vaativuus 11 77,00
77,00
* proteesin pohjaus
54,90
54,90
* proteesin korjaus
37,50
37,50
* akryyliosa tai kokoproteesi
183,50
183,50
* kruunut ja sillat
183,50
183,50
* rankaproteesi
222,70
222,70
* kuva ja/tai tutkimusmateriaalin toimittaminen
pyynnöstä esim. cd-levyllä
24,80
24,80
* Protetiikan tekninen työ laskutetaan täysimääräisesti teknikon laskun mukaan
* Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai
vahingoittumisen, häneltä peritään uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneet laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kustannukset
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1.1.2020

Maksukaton
täyttymisen
jälkeen

Maksua ei peritä

Erikoissairaanhoidon maksut
Erikoissairaanhoidossa jokainen käynti on maksullinen käynti , myös alle 18 -vuotiailta
Akuutti 24 sairaalapalvelut ja kenttäpalvelut
* Käynti päivystyspoliklinikalla

41,20

0,00

* Poliklinikkamaksu, käynti hoitajalla

24,90

0,00

* Päivystyskäynti kotona, hoitajakäynti+lääkärikonsultaatio
Laskutetaan myös hoivapalvelujen asiakkailta ensimmäisellä
käyntikerralla
* Maksullinen soitto
korvaa käynnin ja sisältää reseptin

12,00

12,00

* alle 16 -vuotiailta ja sotaveteraaneilta
* jos potilas jää poliklinikkakäynniltä vuodeosastolle
saman päivän aikana
* Jos käynti muuttuu lääkärikäynniksi, peritään vain
lääkärin maksu
* alle 16 -vuotiailta ja sotaveteraaneilta
* jos potilas jää poliklinikkakäynniltä vuodeosastolle
* alle 16 -vuotiailta ja sotaveteraaneilta

32,00

0,00

saman päivän aikana
* alle 16 -vuotiailta ja sotaveteraaneilta

* Käynti päivystyspoliklinikalla hammaslääkärin luona

41,20

41,20

* alle 18 -vuotiailta ja sotaveteraaneilta

* Kiireellinen ensihoidon tehtävä
Ensihoidon yksiköiden potilasmaksu kun tehtävä
on ensihoitopalveluun kuuluva ensihoitotehtävä
ja tehtävä on tullut hätäkeskuksen välittämänä.
Myös silloin kun potilas on hoidettu kohteessa.

25,00

25,00
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Erikoissairaanhoidon maksut

Maksua ei peritä

Erikoissairaanhoidossa jokainen käynti on maksullinen käynti , myös alle 18 -vuotiailta
* Akuutti 24:n kenttäpalvelun lääkärin kotikäynti
Kotiin tai hoivalaitokseen vietävä lähipalvelu.
Tehtävä tulee SoteKoti -keskuksen kautta.
Sisältää tarvittavat verikokeet ja lääkehoidot.
Käynti voidaan siirtää tehtäväksi myös Akuutti24
päivystykseen tilanteen vaatiessa

18,90

18,90

* Akuutti 24:n kenttäpalvelun hoitajan kotikäynnin
maksu
Kotiin tai hoivalaitokseen vietävä lähipalvelu.
Tehtävä tulee SoteKoti -keskuksen kautta.
Sisältää tarvittavat verikokeet ja lääkehoidot.
Käynti voidaan siirtää tehtäväksi myös Akuutti24
päivystykseen tilanteen vaatiessa

12,00

12,00

* Poliklinikkakäynti

41,20

0,00

* Käynti hoitajalla tai muulla terveydenhuoltohenkilökunnalla
* Sarjahoitomaksu
ensimmäiseltä käynniltä peritään poliklinikkamaksu
* Käynti ravitsemusterapeutilla
* maksullinen soitto, käynnin korvaava puhelu
esim. tutkimustuloksista ilmoittamisesta
* Päiväkirurgia

24,90
11,40

0,00
0,00

0,00
32,00

0,00
0,00

135,10

0,00

* psykiatrian erikoisalojen osalta maksuton
* jos potilas jää poliklinikkakäynniltä vuodeosastolle
saman päivän aikana
* psykiatrian erikoisalojen osalta maksuton
* alle 18 -vuotiailta. max. 45 kertaa vuodessa
* alle 18 -vuotiailta
* mikäli puhelu liittyy potilaan aikaisempaan vastaanottokäyntiin, maksua ei peritä
* mikäli potilas hoidollisista syistä tai sairaalasta aihetuvan
syyn takia jää vuodeosastolle toimenpidettä seuraavaan
vuorokauteen, ei häneltä seuraavalta vuorokaudelta
peritä hoitopäivämaksua
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1.1.2020

Maksukaton
täyttymisen
jälkeen

* Päiväpoliklinikkamaksu psykiatrialla alle 6 tuntia
* Päiväpoliklinikkamaksu psykiatrialla yli 6 tuntia
* Hoitopäivämaksu vuodeosastolla

9,80
14,60
48,90

9,80
14,60
22,50

* Majoituskulut (perhehuone)
* Hoitopäivämaksu, lyhytaikainen psykiatrinen hoito
* Päivä- ja yöhoidon maksu
asiakas hoidettava vain päivällä (päivähoito)
tai yöllä (yöhoito)
* Kuntotushoitopäivä
vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain
mukaisena laitoshoitona tai kehitysvammaisten
erityishuoltona annettu kuntoutushoito
* kuntousohjaus ja apuvälinepalvelut
* Röntgen- ja CD - kuvat laadusta riippuen enintään

48,90
22,50
22,50

48,90
22,50
22,50

16,90

16,90

0,00
24,80

0,00
24,80

48,90

22,50

* laitossiirroissa lähettävä laitos ei peri maksua

50,80

50,80

* perusterveydenhuollossa tehty, sairauden tai kuntoutukseen liittyvä lausunto on maksuton

61,00

61,00

50,80

50,80

Maksua ei peritä

* Alle 18-vuotiailta maksuton seitsemän kalenteripäivää
ylittävältä ajalta. Tähän huomioidaan kertyneet hoitopäivät myös muissa laitoksissa.
* laitossiirroissa lähettävä laitos ei peri maksua

Laitoshoidon maksut
* Lyhytaikainen sosiaali- ja terveydenhuollon
laitosmaksu
* pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään
tulosidonnainen maksu

Lääkärintodistukset
* Lääkärin todistus tai -lausunto laadusta riippuen
enintään
* Ajokorttitodistus
* Hammaslääkärintodistus tai -lausunto laadusta
riippuen enintään
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Käyttämättä tai peruuttamatta jätetyistä palveluista perittävä maksu
1.1.2020

* Terveyskeskuslääkärin vastaanottoaika, hoitajan

50,80

Maksukaton
täyttymisen
jälkeen
50,80

vastaanottoaika, suun ja hampaiden tutkimuksen
ja hoidon vastaanottoaika, erikoissairaanhoidon
avohoidon, päiväkirurgian vastaanottoaika,
kalliin kuvantamisen vastaanottoaika

Muut maksut
* Kokonaisvaltainen turvapalvelu
100,00
sisältää laitteet ja palvelut
* Tilapäinen kotihoito
12,00
* Palvelutarpeen arviointikäynti
0,00
* Turvapuhelimen kuukausimaksu, sisältää turva50,00
käynnit
* Turvapuhelimen kuukausimaksu ilman turva34,00
käyntejä
* Turvapalvelun auttamiskäynti
12,00
* Kotiin viety ateria €/ateria (sisältää kuljetuksen)
8,50
* Mielenterveyspalvelujen kokeiluvuorokausi
22,50
* Mielenterveysasumispalveluiden yli kk:n kestävä
300,00
asumiskokeilu (ei vuokrasopimusta). Lisäksi
peritään käytön mukaiset ateriamaksut.
* Päihde- ja peliriippuvaisten avokuntoutuksen
22,50
hoitopäivä
* Erikseen hinnoittelematon asiantuntijapalvelu €/h
102,00
esim. yksityisen terveydenhuollon toimitilatarkistus
* vainajan säilytysmaksu 2 viikon jälkeen €/vrk
13,00
* yksityislääkärin lähetteellä tehtävät radiologiset tutkimukset
radiologian hinnaston mukaisesti
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 § 2 momentissa
tarkoitettuja maksujen alentamisia tai perimättä jättämisiä ei tehdä.

100,00
12,00
0,00
50,00
34,00
12,00
8,50
22,50
300,00

22,50
102,00
13,00

Maksua ei peritä
* alle 15- vuotiailta ja jos peruuttamattomuuteen on
hyväksyttävä syy
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1.1.2020

Tulosidonnaiset asiakasmaksut

Maksukaton
täyttymisen
jälkeen

Maksua ei peritä

Säännöllinen kotihoito
Kotihoidon kuukausimaksu määräytyy tulojen, palvelujen määrän ja perheen koon mukaan
Asiakkaan kuukausimaksu on enintään alla olevassa taulukossa olevan maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista.
Maksuprosentit ja tulorajat ovat:
Maksua ei peritä:
Henkilömäärä
1
2
3
5
6
vammaisilta ja kehitysvammaisilta, jos ko. palveluiden tarve
Bruttotuloista
588
1084
1701
2546
2924
johtuu heidän vammastaan
vähennettävä
Maksuttomuus edellyttää, että
osuus(tuloraja)
* kotihoitopalvelu ja/tai tukipalvelu sisältyy
Korotus/ lisähenkilö 350
maksuprosentin alennus 1 %-yksiköllä
vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumispäätökseen tai
kotihoitopalvelu %-osuus %-osuus
%-osuus
%-osuus
%-osuus
* kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain
nojalla tehtyyn päätökseen tai
1-5h
18
12
12
12
12
*kotihoito on osa henkilökohtaisen avun
5,01 - 10 h
23
16
16
16
16
järjestämistapaa
10,1 - 18 h
28
19
19
19
19
18,01-28 h
32
20
20
20
20
28 h 35
22
22
22
22
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Lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksu perheen tulorajan ylittävistä tuloista
Henkilömäärä
1
Bruttotuloista
588
vähennettävä
osuus(tuloraja)
Korotus/ lisähenkilö 350
kotihoitopalvelu %-osuus
alle 2 h/vko
7
8 h/kk
2,01 - 3,30 h/vko
9
8,01 - 14 h/kk
3,31 - 7 h/vko
15
14,01 - 28 h/kk
7,01 - 9,59 h/vko
27
28,01 - 40 h/kk
yli 10 h/vko
35
yli 40 h/kk

2
1084

3
1701

5
2546

6
2924

maksuprosentin alennus 1 %-yksiköllä
%-osuus
4

%-osuus
3

%-osuus
2

%-osuus
2

6

5

4

4

10

8

6

6

17

14

10

8

22

18

13

11
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Pitkäaikainen laitoshoito

1.1.2020

Maksukaton
täyttymisen
jälkeen

110,00

110,00

72,00

72,00

37 %
24 %
15,00

15,00

* Asiakasmaksuna peritään enintään 85 % hoidossa
olevan nettotuloista
* Asiakasmaksuna peritään enintään 42,5 % perheen
nettotuloista, käytetään silloin kun pienituloisempi
puoliso asuu kotona
* Asiakkaalle tulee jäädä käyttöön lakisääteinen
vähimmäiskäyttövara
Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut
Tehostettu palveluasuminen
Asiakasmaksuna peritään vuokra, perusmaksu ja hoivamaksu
sekä ateriamaksu. Perusmaksu sisältää mm. turvapalvelun,
pyykkihuollon, käyttösähkön, liinavaatteet ja siivouksen.
* vuokra määräytyy vuokrasopimuksen mukaisesti
* perusmaksu
* palveluasumisen kuukausimaksu tulorajan
ylittävistä tuloista
1 hlö/ bruttotulot - 588 €, ylittävältä osuudelta
2 hlö/ bruttotulot - 1083 € ylittävältä osuudelta
* ateriapaketti, kaikki ateriat
peritään tehostetussa palvelussa aina

Maksua ei peritä
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*
*
*
*

Irtoateriat vain niille, jotka saavat ateriat tukipalveluina
aamupala tai iltapala
lounas
kahvi ja kahvileipä
päivällinen

* kuntoutusjakso palveluasumisessa/vrk
* arviointijakso palveluasumisessa
* lyhytaikainen perhehoito

1.1.2020

Maksukaton
täyttymisen
jälkeen

2,00
7,00
1,50
4,50

2,00
7,00
1,50
4,50

32,00
32,00
22,40

32,00
32,00
22,40

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen
Asiakasmaksua määrättäessä tuloina otetaan huomioon
käytettävissä olevat tulot
(eläkkeet, asumis- ja hoitotuki, korko- ja osinkotulot
sekä muut mahdolliset tulot). Menoina otetaan
huomioon asiakkaalle käyttövaraksi jätettävä
20 %:n osuus nettotuloista tai kuitenkin vähintään
toimeentulotukinormin mukaisen yksinäisen henkilön
perusosa vähennettynä ruokamenoilla, vuokra- ja
lääkemenoilla, edunvalvontapalkkio 30 €/kk
* Vuokra, asiakas maksaa vuokranantajalle
* asiakasmaksu määräytyy yllä olevien tulojen ja
menojen mukaisesti
* asumiskokeilu/intervallijakso alle 1 kk, €/vrk
* asumiskokeilu/intervallijakso yli 1 kk + ateriat
(ei vuokrasopimusta)

22,40
300,00

22,40
300,00
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1.1.2020

Maksukaton
täyttymisen
jälkeen

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

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

4,00
0,00

4,00
0,00

728,50

728,50

32,50

32,50

16,25

16,25

1835,20

1835,20

Ateriamaksut omissa asumispalveluissa
Sarastus, Amalia ja Ryhmäkoti Menninkäinen:
Asiakas maksaa itse vuokran ja ateriat sekä asiakasmaksun
*
*
*
*
*

lounas tai päivällinen
aamu- tai iltapala ( Lahti väliateria)
aamu- tai päiväkahvi + kahvileipä
kaikki päivän ateriat
päivätoiminnan ateria + aamu- ja päiväkahvi
( Lahti sis. vain päiväkahvin)
* Kukkasen päivätoimintakeskus €/pv
* päihde- ja mielenterveyskuntoutujien itsenäistä
asumista tukevat palvelut (sosiaalinen kuntoutus)
Lastensuojelu ja perhepalvelut
* kriisiasunto €/kk, perustuu kriisiasunnosta
aiheutuneisiin kustannuksiin
* kriisiasunto, vuorokausimaksu aikuinen
maksun määrittely perustuu harkintaan
* kriisiasunto, vuorokausimaksu lapsi
* lastensuojelun avohuolto ja jälkihuolto,
lapsen vanhemmilta perittävä maksu enintään
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1.1.2020

Maksukaton
täyttymisen
jälkeen

30,00
22,40

30,00
22,40

11,40
11,40
6,00

11,40
11,40
6,00

110,00

110,00

22,40
11,40

22,40
11,40

300,00

300,00

5,90
4,50
2,00
1,00

5,90
4,50
2,00
1,00

Vammaispalvelut
Asumispalvelu, lyhytaikainen asuminen ja lyhytaikainen perhehoito
Asiakas maksaa vuokran, ateriat ja ylläpitokorvauksen,
siivoustarvikkeet ja aineet, WC-paperit, vaatehuoltoon
liittyvien koneiden käytöstä sekä pesuaineet
* ylläpitokorvaus jatkuva asumispalvelu €/kk
* yli 16 -vuotiailta €/vrk, sisältää asumisen kustannukset
ja ateriat
* alle 16 -vuotiaalta /€ vrk
* omaishoitajan vapaan aikainen hoito €/vrk
* osa-aikainen hoito enintään 6 h/krt
Jatkuva perhehoito
* asiakasmaksuna peritään enintään 85 % hoidossa
hoidossa olevan nettokuukausituloista
* Asiakkaalle tulee jäädä käyttöön lakisääteinen
vähimmäiskäyttövara
Asumisharjoittelu
* alle kuukauden jakso, yli 16 v-vuotiaat €/vrk
* alle kuukauden jakso, alle 16 -vuotiaat €/vrk
* yhtäjaksoisesti väh. 1 kk asumisharjoittelu, jolle
ei tehdä vuokrasopimusta €/kk
lisäksi peritään ateriat käytön mukaan sekä asumisen
ylläpitokorvaus
Ateriamaksut omissa asumispalveluissa
* lounas
* päivällinen
* aamu- tai iltapala
* päiväkahvi ja kahvileipä

Maksua ei peritä
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Ateriamaksut päiväaikaisissa toiminnassa
Sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukainen työ- tai päivätoiminta toimintakeskuksessa,
avotyöntekijät ja muu päiväaikainen toiminta.
* ateriamaksu toimittavan ruokapalvelun kulloinkin
määrittelemä aterian hinta tai kuitenkin enintään
* päiväkahvi ja kahvileipä
Koululaisten loma-ajan toiminta
Peritään seuraavan lukuvuoden alusta lukien, kun opetusta
saava nuori on täyttänyt 16 vuotta.
* yli 16 - vuotiaat €/vrk
* alle 16 vuotiaat , maksuton jos palvelu sisältyy
asiakkaan erityishuolto-ohjelmaan tai vammaispalvelun mukaiseen palvelusuunnitelmaan

1.1.2020

Maksukaton
täyttymisen
jälkeen

5,90
1,00

5,90
1,00

6,00
0,00

6,00
0,00

300,00

300,00

Työikäisten palvelut
Asiakasmaksua määrättäessä tuloina otetaan huomioon
käytettävissä olevat tulot (eläkkeet, asumis- ja hoitotuki, korko(eläkkeet, asumis- ja hoitotuki, korko- ja osinkotulot
sekä
ja muut
osonkotulot
mahdolliset
ja muut
tulot).
mahdolliset
Menoinatulot).
otetaan
Menoina otetaan
huomioon asiakkaalle käyttövaraksi jätettävä
20 %:n osuus nettotuloista tai kuitenkin vähintään
toimeentulotukinormin mukaisen yksinäisen henkilön
perusosa vähennettynä ruokamenoilla, vuokra- ja
lääkemenoilla, edunvalvontapalkkio 30 €/kk
* vuokra, asiakas maksaa vuokranantajalle
* asiakasmaksu määräytyy yllä mainittujen
tulojen ja menojen mukaan
* asunnottomien tilapäinen asuminen €/kk

Maksua ei peritä
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1.1.2020

Ateriamaksut tilapäisessä asumisessa
* lounas tai päivällinen
* aamu- tai iltapala ( Lahti väliateria)
* aamu- tai päiväkahvi ja kahvileipä
* kaikki päivän ateriat
* tilapäinen asuminen päivystysasumisessa (ensisuoja)
ensisuojassa tarjotaan suppea aamu- ja iltapala
* laittomasti maassa oleskelevien majoitus (kriisiasunto)
asiakas maksaa vuokran vuokranantajalle

Maksukaton
täyttymisen
jälkeen

Maksua ei peritä

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

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

0,00

0,00

* asiakasmaksua ei peritä

0,00

0,00

* asiakasmaksua ei peritä

