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Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän asiakasmaksut 1.1.2021 alkaen
Tulosidonnaiset asiakasmaksut
Sosiaali- ja terveyspalveluja voidaan antaa tavanomaisena käyntiasiointina tai digipalveluna/sähköisenä asiointina. Maksullinen
etäpalvelu korvaa tavanomaista käyntiasiointiin perustuvaa sosiaali- ja terveyspalvelua ja vastaa sisällöllisesti perinteistä henkilökohtaisen käyntiin perustuvaa hoito- tai palvelukontaktia. Maksullinen palvelu/käynti vaatii aina vahvan tunnistautumisen ja perustuu
potilastietojärjestelmään tehtävään kirjaukseen. Anonyymisti annettu terveysneuvonta ja ohjaus ei ole käyntiasiointia korvaavaa
maksullista palvelua. Etäpalvelu toteutetaan kaksisuuntaisesti tietoliikenneyhteyden avulla esimerkiksi tietokoneella, älypuhelimella
tai tabletilla. Käyntiasiointia korvaava palvelu on lähtökohtaisesti vuorovaikutteista ja on suunnattu asiakkaalle yksilöllisesti.
Mikäli etäpalveluna tuotetulle palvelulle ei ole erikseen hinnastossa määriteltyä maksua, etäpalveluna tuotetusta palvelusta peritään
hinnaston mukainen asiakasmaksu. Jos palvelu on hinnaston mukaan maksuton, etäpalveluna tuotettu palvelu on niin ikään asiakkaalle
maksuton. Digitaaliset/sähköiset palvelut kerryttävät maksukattoa samalla tavoin kuin perinteiset käyntiin perustuvat palvelut.
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:
Henkilömäärä
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Bruttotuloista
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vähennettävä
osuus(tuloraja)
Korotus/ lisähenkilö 350
kotihoitopalvelu
1-5h
5,01 - 10 h
10,1 - 18 h
18,01-28 h
28 h -
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maksuprosentin alennus 1 %-yksiköllä
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Maksua ei peritä:
vammaisilta ja kehitysvammaisilta, jos ko. palveluiden tarve johtuu
heidän vammastaan
Maksuttomuus edellyttää, että kotihoitopalvelu ja/tai tukipalvelu
sisältyy vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumispäätökseen tai
kehitysvammaisten erityishuoltolaista annetun lain nojalla tehtyyn
päätökseen tai kotihoito on osa henkilökohtaisen avun järjestämistapaa
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1.1.2020

Maksukaton
täyttymisen
jälkeen

110,00

110,00

72,00

72,00

37 %
24 %
15,00

15,00

2,00
7,00
1,50

2,00
7,00
1,50

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

Maksua ei peritä
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päivällinen
kuntoutusjakso palveluasumisessa/vrk
arviointijakso palveluasumisessa
lyhytaikainen perhehoito

4,50
32,00
32,00
22,40

4,50
32,00
32,00
22,40

22,40
300,00

22,40
300,00

1835,20

1835,20

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
perusosa vähennettynä
ruokamenoilla, vuokra- ja
lääkemenoilla, edunvalvontapalkkio
30 e/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)
Lastensuojelu ja perhepalvelut
lastensuojelun avohuolto ja jälkihuolto,
lapsen vanhemmilta perittävä hoidonkorvaus enintään
Vammaispalvelut
Asumispalvelu, lyhytaikainen
asuminen ja lyhytaikainen perhehoito
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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
ateriamaksu toimittavan ruokapalvelun kulloinkin
määrittelemä aterian hinta tai kuitenkin enintään
lounas
päivällinen
aamu- tai iltapala
päiväkahvi ja kahvileipä

30,00

30,00

22,40
11,40
11,40
6,00

22,40
11,40
11,40
6,00

110,00

110,00

22,40
11,40
300,00

22,40
11,40
300,00

6,00
4,60
2,00
1,00

6,00
4,60
2,00
1,00

5
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
lounas
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 määrittelemä aterian
hinta tai kuitenkin enintään asiakkaan
erityishuolto-ohjelmaan tai
vammaispalvelun mukaiseen
palvelusuunnitelmaan

6,00
1,00

6,00
1,00

6,00
0,00

6,00
0,00

Omaishoitajan vapaapäivän maksu määritellään kansallisesti.
Työikäisten palvelut
Asiakasmaksua määrättäessä tuloina otetaan huomioon käytettävissä olevat tulot (eläkkeet, asumisä ja
hoitotuki, korko- ja osinkotulot ja muuta mahdolliset tulot). Menoina otetaan huomioon asiakkaalle
käyttävaraksi jätettävä 20 %:n osuus nettotuloista tai kuitenkin vähintään toimeentulotukinomrin
mikaisen yksinäisen henkilön perusosa vähennetyna ruokamenoilla, vuokra- ja lääkemnoilla,
edunvalvontaplkkio 30 €/kk
vuokra, asiakas maksaa
vuokranantajalle
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asiakasmaksu määräytyy yllä
mainittujen tulojen ja menojen
mukaan
tilapäinen asuminen päivystysasumisessa (ensisuoja)
ensisuojassa tarjotaan suppea aamu- ja iltapala
laittomasti maassa oleskelevien majoitus (kriisiasunto)

0,00

0,00

asiakasmaksua ei peritä

0,00

0,00

asiakasmaksua ei peritä

