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YLEISET PERIAATTEET 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja asetuksessa 912/92 sekä sen 7.11.2019 annetussa 

muutoksessa. Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien 

kustannusten suuruinen.  

Maksun perimättä jättäminen tai alentaminen  

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan 

määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, siltä osin kun maksun periminen vaarantaa 

henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden 

toteutumista. Maksu jätetään perimättä tai sitä alennetaan siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa 

lapsen, nuoren, vanhemman tai perheen toimeentulon edellytyksiä. Maksu ei saa vaarantaa perheen 

toimeentuloa tai sen pyrkimystä selviytyä omatoimisesti ongelmistaan. Erityisiä perusteluja voivat olla 

muun muassa perheenjäsenen sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvat kustannukset sekä perheen 

maksukyvyn heikentyminen poikkeuksellisten korkeiden asumiskustannusten, työttömyyden tai muun 

sellaisen syyn vuoksi. Jos vanhemmalle ei määrätä maksua, tulee se päätöksessä todeta ja perustella. 

Tarkoituksena on, että asiakasmaksusta ei aiheudu toimeentulotuen tarvetta.  

Sysmässä maksuvapautukset myöntää hakemuksesta kunnanhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto, lukuun 

ottamatta sosiaalijohtajalle delegoitua oikeutta päättää sellaisten asiakasmaksujen vapautuksesta, joissa 

maksuvapautuksen hakija on ollut perustoimeentulotuen tai ehkäisevän tai täydentävän toimeentulotuen 

saaja useita kertoja viimeisen puolen vuoden aikana ja on ilmeistä, että maksun periminen aiheuttaisi 
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toistuvaa toimeentulotuen tarvetta, sekä joissa hakija on lastensuojelun tai aikuissosiaalityön asiakas, jolle 

maksuvapautuksen myöntäminen on välttämätön osa asiakassuunnitelman mukaista palvelukokonaisuutta, 

ja asiakkaan taloudellinen tilanne on pysyväisluonteisesti niin vaikea, että maksun periminen vaarantaisi 

tarvittavan palvelun käytön (Sosiaali- ja terveysjaosto 19.6.2017, 19§). 

Sotainvalideilta, joiden vammaisuusaste on vähintään 10 %, ei peritä asiakasmaksua sairaanhoidosta, 

kuntoutushoidosta, kotihoidosta, pitkäaikaisesta laitoshoidosta eikä palveluasumisen hoivapalvelusta. 

Korvaus peritään Valtiokonttorilta. Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulivat 

lakisääteisiksi 1.11.2019 lähtien. Lakimuutoksen jälkeen rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotipalvelut 

ovat sisällöltään ja laajuudeltaan samanlaiset. 

Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen 

Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (pitkäaikainen laitoshoito, säännöllisen kotihoidon 

kuukausimaksu, asumispalvelumaksut) määrätään toistaiseksi voimassa oleviksi. Maksut ja niihin liittyvät 

tulotiedot tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi, sekä silloin, kun  

 palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut  

 on ilmeistä että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet  

 maksu osoittautuu virheelliseksi  

 hoito- ja palvelusuunnitelmaa muutetaan. 

 

Osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkistukset tehdään 

voimassaolevan lainsäädännön mukaan.  

 

Terveydenhuollon maksukatto 

 

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2020 

maksukatto on 683 €. Seurantajakso on kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden 

aikana 683 €, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka 

maksuttomia.  Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään maksukaton täytyttyäkin hoitopäivämaksu 18 vuotta 

täyttäneiltä henkilöiltä (asiakasmaksuasetus 26 a §). Sosiaalipalvelujen lyhytaikaisesta laitoshoidosta 

peritään hoitopäivämaksu 16 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä. 

Alle 18-vuotiaan lapsen ja nuoren käyttämistä palveluista perityt maksukattoa kerryttävät maksut otetaan 

huomioon yhdessä hänen toisen vanhempansa tai muun huoltajan maksujen kanssa (laillinen huoltaja). 

Maksukattoon lasketaan terveyskeskusmaksut, terveyskeskuksessa annettavan yksilökohtaisen 

fysioterapian maksut, poliklinikkamaksut, päiväkirurgisen hoidon maksut, sarjahoitomaksut, lyhytaikaisen 

laitoshoidon maksut sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa, yö- ja päivähoidon maksut (lyhytaikainen 

laitoshoito) ja kuntoutushoidon maksut.  

Maksukaton ulkopuolelle jäävät kotona annettava palvelu (kotipalvelu ja lyhytaikainen kotisairaanhoito 

sekä erikoissairaanhoidon järjestämä hoito potilaan kotona), yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä 

laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut, terveyskeskuksen suun- ja hampaiden tutkimus 

ja hoito, sairaankuljetus, pitkäaikainen laitoshoito, lääkärintodistusmaksut, käyttämättä ja peruuttamatta 

jätetystä palvelusta perittävä maksu, lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut (täyskustannusmaksut), 

toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut, sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelumaksut, 

vaikeavammaisen asumispalvelut, vaikeavammaisen kuljetuspalvelut, työterveyshuollon maksut, 
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perhehoito, muulta kuin Suomessa asuvalta perityt todellisia hoitokustannuksia vastaavat maksut, 

viivästyskorko ja perintäkulut.  

Maksukaton täyttymisen jälkeen myönnetään vapaakortti. Vapaakortin myöntää se terveydenhuollon 

laitos, jossa maksukatto on täyttynyt. Vapaakortti on maksukaton täyttymisestä lähtien voimassa 

kalenterivuoden loppuun saakka. 

Poissaolot  

Asiakkaalta peritään asumispalvelujen ja säännöllisen kotihoidon maksu läsnäolopäiviltä. Mahdolliselta 

sairaalassaoloajalta ei maksua peritä (mukaan lukien palveluasumisen/säännöllisen kotihoidon piiristä 

lähtöpäivä) (Asiakasmaksuasetus 32 §). Lähettävä hoitopaikka ei saa periä maksua toiseen hoitopaikkaan 

lähtöpäivältä. Omaishoidon vapaan aikaisessa hoidossa laskutettava hoitopäivä muodostuu 24 tunnin 

jaksosta (ei kalenterivuorokausittain).   

Kotona annettavissa palveluissa, palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu peritään 

käyttäjästä johtuvan tilapäisen keskeytyksen ajalta, mikäli keskeytyksestä ei ole sovittu vuorokautta ennen 

keskeytystä.  

Asiakasmaksu sosiaalihuoltolain 25 §:ssä tarkoitetun perhehoidon keskeytyksen ajalta peritään kuten 

pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta (pois lukien lastensuojelulain perusteella järjestetty perhehoito).   

TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 
Lyhytaikainen laitoshoito vuodeosastolla (MaksuA 12 §) hoitopäivämaksu (ei peritä alle 18 
-vuotiailta) 48,90 € 

Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 22,50 € 

Kuntoutushoito (MaksuA 14 §) Peritään vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain 
(1326/2010) 29 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuna laitoshoitona annetusta 
kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta 
(19.11.2015/1350).  Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa 
taikka sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli 
seitsemän.  

16,90 € 

Hoito omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana (AsiakasmaksuL 6 b §) 11,40 € 

Päivä- ja yöhoidon maksu (MaksuA 13 §) 22,50 € 

Terveyskeskuksen avohoidon maksut (MaksuA 7 §) 
Avohoidon lääkäripalveluista peritään vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden. Jos 
palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua, peritään häneltä käyntimaksu käyntikertojen 
lukumäärästä riippumatta. 
Terveyskeskuksen avohoidon maksua ei peritä 
 - alle 18-vuotiailta, 
 - äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärikäynneiltä, sis. 
myös sairaanhoidolliset käynnit, 
 - perhesuunnittelukäynniltä, silloin, kun siihen ei liity sairaanhoitoa, 
 - kehitysvammaisilta (erityishuolto-ohjelma),  
 - julkisessa laitoshoidossa ja palveluasumisessa olevilta, 
 - tartuntatautilain mukaisesta hoidosta, 
 - kouluterveydenhuollon erityistutkimuksista, koulutapaturmista, 
 - isyystutkimukseen liittyvältä käynniltä, 
 - työvoimaviranomaisen vaatimasta tutkimuksesta tai työttömän terveystarkastuksesta, 
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 - veteraanitunnuksen omaavilta, 
 - kutsuntatarkastuksesta, varusmiehiltä, siviilipalvelusmiehiltä, 
 - vangeilta, pidätetyiltä,  
 - säännöllisen kotihoidon piirissä olevilta asiakkailta, eikä 
 - maksukaton täyttymisen jälkeen. 

Lääkärin vastaanotto, vuosimaksu 41,20 € 

Lääkärin vastaanotto, käyntimaksu 20,60 € 

Hoitajalla käynti, käyntimaksu 11,40 € 

Hoitajalla käynti, vuosimaksu 
Hoitajalla käynnistä maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, terveydenhuoltokäynneistä 
(terveystarkastukset), psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynnistä, päihdehoitajan 
vastaanottokäynnistä, ryhmävastaanotosta, työ- tai liikennetapaturmakäynnistä, INR-
vastaanotolla käynnistä eikä maksukaton täyttymisen jälkeen. Jos käynti muuttuu 
lääkärikäynniksi, peritään vain lääkärin maksu. 

20,60 € 

Erikoislääkärin vastaanotto, käyntimaksu  
Sisältää myös Sysmän sote-keskuksen lääkärin lähetteellä toteutettavien Terveystalon 
erikoislääkärien vastaanottomaksut sekä radiologin tekemät ultraäänitutkimukset 

41,20 € 

Päiväkirurginen toimenpidemaksu  
Sisältää myös Sysmän sote-keskuksen lääkärin lähetteellä toteutettavien Terveystalon 
päiväkirurgian toimenpiteiden maksut 

135,10 € 

Sote-keskuksessa annettu yksilökohtainen fysioterapia  11,40 € 

  

Tilapäinen kotisairaanhoitokäynti/ lääkäri (MaksuA 3 §) 
Maksua ei peritä 
- säännöllistä kotihoitoa saavalta henkilöltä, 
- alle 18-vuotiaalta, 
- neuvolapalveluun liittyvältä käynniltä, 
- julkisessa laitoshoidossa  
- tartuntatautilain mukaisesta hoidosta, 
- sotainvalideilta ja sotaveteraaneilta, eikä 
- varusmiehiltä, siviilipalvelusmiehiltä ym. ryhmiltä, joiden hoidosta vastaa 
muu taho, jota laskutetaan. 

18,90 € 

Tilapäinen kotisairaanhoitokäynti/ muu henkilöstö (MaksuA 3 §) 
Maksua ei peritä 
 - kuukausimaksua maksavalta, jatkuvaa kotihoitoa saavalta henkilöltä, 
- alle 18-vuotiaalta, 
- neuvolapalveluun liittyvältä käynniltä, 
- julkisessa laitoshoidossa  
- tartuntatautilain mukaisesta hoidosta, 
- sotainvalideilta ja sotaveteraaneilta, eikä 
- varusmiehiltä, siviilipalvelusmiehiltä ym. ryhmiltä, joiden hoidosta vastaa 
muu taho, jota laskutetaan. 

12,00 € 

Sarjassa annettava hoito (MaksuA 11 §) yli 18 v, enintään 45 kerralta/vuosi 
Lääkinnällinen kuntoutus, dialyysi- sekä muu vastaava hoito. 
Hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan perustuva lääkinnällinen kuntoutus: 
 - fysioterapia 
 - neuropsykologinen kuntoutus 
 - toimintaterapia 
 - jalkahoito 
 - muut näihin rinnastettavat toimintakykyä parantavat ja ylläpitävät terapiat 
ja toimenpiteet. 

11,40 € 

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (MaksuA 25 §) 50,80 € 
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Peritään käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta lääkärin tai 
erikoislääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon 
tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta 15 vuotta täyttäneeltä.  

Suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon perusmaksu (MaksuA 9 §)  

Suuhygienisti 10,20 € 

Hammaslääkäri 13,10 € 

Erikoishammaslääkäri 19,20 € 

Perusmaksun lisäksi perittävät tutkimuksen ja hoidon maksut (MaksuA 9 §)  

Kuvantamistutkimus: hammaskuva 8,40 € 

Kuvantamistutkimus: leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus 18,90 € 

Ehkäisevään hoitoon kuuluvat toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun 
terveyden edistämisen toimenpiteet 

8,40 € 

Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito  

Toimenpiteet luokituksen mukaisesti  

vaativuusluokka 0–2  8,40 € 

vaativuusluokka 3–4  18,90 € 

vaativuusluokka 5–7  37,50 € 

vaativuusluokka 8–10  54,90 € 

vaativuusluokka 11–  77,00 € 

Proteettiset toimenpiteet  

Proteesin huolto: pohjauksella  54,90 € 

Proteesin huolto: korjaus  37,50 € 

Proteettiset toimenpiteet: akryyliosa- ja kokoproteesi  183,50 € 

Proteettiset toimenpiteet: kruunut ja sillat hampaalta  183,50 € 

Proteettiset toimenpiteet: rankaproteesi  222,70 € 

Edellä säädettyjen maksujen lisäksi voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista 
toimenpiteistä periä aiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten 
mukaisina 18-vuotiailta ja vanhemmilta, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan 
valmistajalle. (MaksuA 9 §) 

 

Maksu lääkärin todistuksesta (MaksuA 28 §) Asiakkaan pyytämästä todistuksesta tai 
lausunnosta peritään maksu. Potilaan hoitoon liittyvästä todistuksesta ja nuorison 
terveystodistuksesta ei maksua kuitenkaan peritä. 

50,80 € 

Maksu ajo-oikeutta varten annettavasta todistuksesta (MaksuA 28 §) 61,00 € 

Yksityislääkärin lähetteellä tehty ultraäänitutkimus 94,00 € 

Yksityislääkärin lähetteellä tehty vaativa ultraäänitutkimus 105,00 € 

Yksityislääkärin lähetteellä tehty erityisen vaativa ultraäänitutkimus 135,00 € 

Muut maksut: 
Asiakirjajäljennös Mm. potilasasiakirjoista tai lokitiedoista voidaan potilaan pyynnöstä 
ottaa jäljennös. Kerran vuodessa on oikeus saada kunkin asiakirjan jäljennös maksutta.  

 
2 €/sivu  
+ 6 € 
lähetys- ja 
postitus-
maksu 

KOTIHOITO 
 

Säännöllinen kotihoito  

Säännöllistä kotihoitoa saavan asiakkaan toimintakyky on alentunut siten, että hän ei selviydy itsenäisesti 
päivittäisistä toiminnoista. Palvelun tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan päivittäistä 
toimintakykyä, selviytymistä sekä tukea kotona asumista. Jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta 
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(vähintään kerran viikossa tapahtuva kotihoito) peritään kuukausimaksu palvelun määrän, maksukyvyn ja 
perheen koon mukaan. Kuukausimaksu saa olla enintään taulukossa esitetyn maksuprosentin osoittama 
määrä tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista.  
 
Henkilöt Tuloraja – 5h/kk 5,01–10 

h/kk 
10,01–18 
h/kk 

18,01–28 
h/kk 

yli 28 h/kk 

1 588 € 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 
2 1084 € 10 % 14 % 16 % 19 % 22 % 
3 1701 € 8 % 11 % 13 % 15 % 18 % 
4 2103 € 7 % 9 % 11 % 13 % 15 % 
5 2546 € 5 % 7 % 9 % 11 % 13 % 
6 2924 € 3 % 5 % 7 % 9 % 11 % 
yli 6 +357 € ja 

alennus 1 % 
/hlö 

     

 
 
Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot säännöllisessä kotihoidossa (asiakasmaksuasetus 27 

§): palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa 

elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot (esim. hoitotuki sisältäen 

veteraanilisän, ylimääräinen rintamalisä, elatusapu ja -tuki), metsätulo (asiakasmaksuasetus 28 a §). 

Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden 

keskimääräinen kuukausitulo.  

Tulot, joita ei oteta huomioon: lapsilisä ja lapsen hoitotuki, kansaneläkelain mukainen lapsikorotus, 

asumistuki, vammaistuki, rintamalisä ja muut asiakasmaksuasetuksen 29 §:ssä mainitut tuet ja avustukset. 

Maksua ei peritä niiltä päiviltä, jolloin asiakas on esim. omaisen hoidossa tai sairaalassa koko 

vuorokauden. Palvelun keskeytyksestä on ilmoitettava kotihoitoon. Mikäli palvelu keskeytyy 

palveluntuottajasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa, ei 

kuukausimaksua peritä. Palvelun keskeytyksen jatkuessa kalenterikuukauden ajan, maksua ei peritä 

lainkaan. Sosiaalipalveluista voidaan periä maksu, joka voi olla enintään palvelun tuottamisesta 

aiheutuvien kustannusten suuruinen. 

 

Jos asiakkaalta tai hänen lailliselta edustajaltaan ei saada riittäviä tai luotettavia tietoja maksun 

määräämistä varten, on valtion tai kunnan viranomainen sekä muu julkioikeudellinen yhteisö, 

kansaneläkelaitos, eläketurvakeskus, eläkesäätiö ja muu eläkelaitos, vakuutuslaitos, rahalaitos, 

työnantaja, työttömyyskassa sekä huoltotoimintaa tai terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittava 

yhteisö tai toimintayksikkö velvollinen sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisen pyynnöstä antamaan 

maksutta ja salassapitosäännösten estämättä kaikki hallussaan olevat asiakkaan taloudellista asemaa 

koskevat asiakasmaksun suuruuden määräämistä varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Maksua 

määriteltäessä käytetään tarvittaessa tulorekisteritietoja. 

 

Asiakkaan ei tarvitse ilmoittaa tulotietojaan, mutta siinä tapauksessa hänelle määrätään käytettävästä 

palvelusta todellisten kustannusten mukainen maksu. 

 

Tilapäinen kotihoito  
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Kuntouttava arviointijakso     12,00 €/ vrk 

Asiakas ohjataan kotihoidon kuntouttavalle arviointijaksolle, mikäli halutaan selvittää tarkemmin asiakkaan 

toimintakykyä, arjessa selviytymistä sekä toimintakyvyn parantamisen ja kuntoutumisen mahdollisuutta. 

Arviointijakson pituus on 2-3 viikkoa. Arviointijakson aikana tuetaan asiakkaan kokonaisvaltaista 

kuntoutumista ja hän saa tarvitsemansa hoidon ja hoivan palvelut. Arviointijakson aikana jokainen 

kotikäynti on asiakkaan toimintakykyä arvioiva ja asiakkaan omatoimisuutta tukeva. Arviointijakson aikana 

asiakkaan toimintakykyä mitataan erilaisilla mittauksilla ja testeillä.  

Kotihoidon kuntouttavan arviointijakson ajalta asiakkaalta laskutetaan ainoastaan yksi tilapäisen kotihoidon 

käyntimaksu / vuorokausi, vaikka asiakkaan luokse tehtäisiin useita kotikäyntejä päivässä.  

Tilapäisen kotihoidon käynti     12,00 €/ käynti

   

Tilapäistä kotihoitoa tarvitsevien asiakkaiden palvelun tarve on harvemmin kuin kerran viikossa ja/tai 

pääsääntöisesti jatkuu alle kuukauden. Asiakkaan toimintakyky on alentunut siten, että hän ei selviydy 

tilapäisesti ilman apua jokapäiväisistä toiminnoista tai tarvitsee terveyden- tai sairaanhoidollista apua ja 

tarvittava apu on vähäistä. Palvelun tarkoitus on auttaa asiakasta kuntoutumaan tilapäisestä toimintakyvyn 

alenemisesta (esim. kotikuntoutus) ja tukea asiakkaan omatoimista selviytymistä kotona tai tarjota 

moniammatillista terveyden- ja sairaanhoitoa. Yksittäisestä tilapäisen kotihoidon käynnistä ei tehdä 

palvelupäätöstä, vaan maksu perustuu kunnanhallituksen päätökseen. 

Tilapäinen kotipalvelu      30,00 €/ tunti  

Harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuva kotipalvelutyö (muut kuin lapsiperheet), jonka tarkoituksena on 

asiakkaan tukeminen ja auttaminen päivittäisessä selviytymisessä ilman sairaanhoidollisia tehtäviä.  

Palvelutarpeen arviointikäynti    maksuton 

Hoitoneuvottelukäynti      maksuton 

Hyvinvointia tukeva kotikäynti     maksuton  

 

Kotihoidon tukipalvelut 

Ateriapalvelut 

Ruokailu toimintayksikössä tai muussa tarjoilupaikassa, lounas    6,00 € 

Kotiin toimitettu ateria kuljetuksineen    8,50 € 

Attendo Kaislan ateriakokonaisuus    18,00 €/vrk 

 aamupala     2,50 € 

 lounas      6,00 € 

 kahvi ja kahvileipä     2,00 € 

 päivällinen      5,00 € 

 iltapala      2,50 € 
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Pyykkipalvelu  

Yksittäisten vaatteiden pesu peseytymispalvelun yhteydessä   3,50 €/kerta  

Peseytymispalvelu      10,00 €/kerta 

 

Turvapalvelu       

 

Turvapalvelu ja turvapalvelun lisälaitteet palveluntuottajan hinnaston mukaisina. 

 

Turvapalvelun auttamiskäynti (tarkastuskäynti) kun asiakas ei ole säännöllisen  

kotihoidon asiakas     12,10 €/käynti  

 

Evondos-lääkeautomaattipalvelu     20,00€ / kk 

 

Seurantasoitto (kuvapuhelimella tai vastaavalla, korvaa käynnin)   10,00 €/kk 

 

 

Asiointipalvelu      22,00 €/ kerta 

Asiointipalvelua voidaan myöntää vain kotihoidon asiakkaille silloin kun asiakas ei pääse itsenäisesti 

asioimaan eikä hänellä ole läheisiä tai edunvalvojaa asioiden hoitoa varten. Asiakkaiden saattaminen 

terveyspalveluihin tai harrastus/kulttuuritapahtumiin ei pääsääntöisesti ole asiointipalvelua. 

Kauppapalvelu     8,00 €/ kerta 

Kauppapalvelu voidaan myöntää vain kotihoidon asiakkaille silloin kun asiakkaan kauppa-asiointi ei järjesty 

itsenäisesti eikä läheisten avulla. Kauppapalvelu toteutetaan korkeintaan kerran viikossa.  Kotihoito voi 

toteuttaa kauppapalvelun yhteistyössä jonkun muun toimijan kanssa.  

 

Sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut 

Päivätoimintapäivä      15,00 €/ päivä 

Hintaan sisältyy toiminta ja ohjaus sekä aamupala, lounas ja päiväkahvi. Aterioiden osuus 10,50 €. 

Osapäiväryhmä      10,00 €/ kerta 

Hintaan sisältyy toiminta, ohjaus ja valvonta sekä lounas ja päiväkahvi. Aterioiden osuus 8,00 €. 

Osapäiväryhmä, 2 tuntia      5,00 € / kerta 

Hintaan sisältyy toimintaryhmä, ohjaus ja valvonta sekä päiväkahvi. Aterioiden osuus 2,00 €. 

Kuljetuspalvelu  

Sosiaalihuoltolain mukaisessa sekä päivätoimintaan liittyvässä kuljetuspalvelussa asiakkaan omavastuu 

määräytyy matkan pituuden mukaisen julkisen liikenteen alentamattoman linja-autotaksan mukaan. 

 

Lapsiperheiden kotipalvelu 
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Ennaltaehkäisevänä palveluna ja monikkolapsiperheissä lapsiperheiden kotipalvelu on maksutonta. 
Lastensuojelun tukitoimenpiteenä annettava kotipalvelu on aina maksutonta. 

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu on maksutonta.  

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET ASUMISPALVELUT  
(ikääntyneet ja työikäiset)  

Lyhytaikaishoito 

Lyhytaikaishoidon maksu (tilapäinen asuminen)   48,90 €/vrk 

Ikääntyneiden lyhytaikaishoito toteutetaan pääsääntöisesti tilapäisenä asumisena Attendo Kaislassa. Sitä 

voidaan toteuttaa myös perhehoitona. 

Säännöllinen suunniteltu lyhytaikaishoito 

Ensimmäiset 14 vrk 48,90 €/vrk ja sen jälkeen 22,50 €/vrk.  

Päivä- ja yöhoidon maksu     22,50 €/vrk 

Lyhytaikaishoito voidaan hoidollisista syistä toteuttaa myös joko päivä- tai yöhoitona. Hoitoaika on tällöin 

korkeintaan 12 tuntia.   

Omaishoitajan vapaapäivien aikaisen hoidon omavastuu   11,40 €/vrk 

 

Tehostettu palveluasuminen ja palveluasuminen 

Perittävät asiakasmaksut koostuvat vuokrasta, ateriamaksusta ja hoivamaksusta.  

Vuokrana peritään erikseen määritelty kuukausivuokra, joka riippuu asunnon koosta. Attendo Kaislassa 

vuokra 25 neliömetrin asunnosta on 555 euroa. Omassa käytössä olevan huoneen lisäksi vuokraan sisältyy 

yhteisessä käytössä olevien tilojen osuutta. Asiakas maksaa asunnon vuokran suoraan vuokranantajalle. 

Attendo Kaislan vuokranantaja on Sysmän kunta. 

 

Ateriamaksu sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan. Ateriamaksu maksetaan 

suoraan palveluntuottajalle. Attendo Kaislassa ateriamaksu on 18 euroa/vrk. 

 

Hoivamaksu määräytyy tulojen mukaan kotihoidon maksutaulukon mukaisesti. Tehostetussa 

palveluasumisessa se on 40 % ja palveluasumisessa 35 % 576 € ylittävistä asiakasmaksuasetuksen mukaan 

huomioitavista bruttotuloista. Hoivamaksuun sisältyy yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen 

hoito, hoiva ja huolenpito, virkistys- ja harrastustoiminta, kodinhoito sekä turvapalvelu. Asiakkaan hoidossa 

ja hoivassa tarvittavat kertakäyttötarvikkeet sekä pyykinpesu- ja siivousaineet sisältyvät hoivamaksuun. 

Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen asiakkaalle tulee aina jäädä hoivamaksua määriteltäessä 

vähimmäiskäyttövaraa 180 €/kk. Vähimmäiskäyttövaraa laskettaessa vähennyksenä nettotuloista 

huomioidaan palveluasunnon vuokra ja ateriamaksut sekä mahdolliset harkinnanvaraiset vähennykset 

(asunnon ylläpitokustannukset enintään 3 kk:n ajan asumispalvelun alkamisesta, edunvalvontapalkkio, 

ulosotto, kotiin jäävän pienempituloisen puolison menot siten, että hänen asumisensa pystytään 

turvaamaan, muut henkilökohtaisista tarpeista aiheutuvat tai tavanomaista suuremmat menot). 



10 
 

Vähimmäiskäyttövaraa laskettaessa nettotuloina huomioidaan asumistuki ja rintamalisä. Käyttövaralla on 

tarkoitus kattaa esimerkiksi asukkaan vähäiset terveydenhuoltomenot (lääkärin vastaanotot ja 

fysioterapeutin palvelut, sairaalamaksut ja lääkkeet), hygieniamenot, parturikampaamokulut, jalkahoidot, 

matkakulut, puhelinkulut, harraste- sekä muut vastaavat menot. Edellytetään, että asiakkaalle kuuluvat 

Kelan etuudet (hoitotuki ja asumistuki) on haettu.  

Esimerkit tehostetun palveluasumisen maksujen kokonaisuudesta: 

 

Asiakkaan tulot Asiakkaan menot 

Takuueläke 766,85 € Vuokra 555 € 

Asumistuki 398,03 € Ateriat 540 € 

Erityishoitotuki 327,67 € Hoivamaksu 40 % 576 € ylittävistä bruttotuloista 

(1094,52–576=521,52) = 207,41 € 

Brutto/nettotulot yhteensä 1492,55 € Menot yhteensä 1302,41 €, käyttövaraa jää 

190,14 € 

 

Asiakkaan tulot Asiakkaan menot 

Työeläke 2500 €, vero 25,4 % Vuokra 555 € 

Erityishoitotuki 327,67 € Ateriat 540 € 

Bruttotulot yhteensä 2827,67 € Hoivamaksu 40 % 576 € ylittävistä bruttotuloista 

(2827,67-576=2251,67) = 900,67 € 

Nettotulot yhteensä 2192,67 € Menot yhteensä 1995,67 €, käyttövaraa jää 

197,00 € 

PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO JA IKÄÄNTYVIEN PERHEHOITO 
 

Pitkäaikaista laitoshoitoa toteutetaan Sysmässä terveysaseman vuodeosastolla. Päätöksen pitkäaikaisesta 

laitoshoidosta tekee hoitava terveyskeskuslääkäri. Asiakasmaksupäätöksen tekee sosiaalijohtaja.  

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan laitoshoidon alkamisesta lukien sairaaloissa ja 

sosiaalihuoltolain mukaisissa laitoshoidon yksiköissä henkilö, jonka hoidon arvioidaan kestävän yli kolme 

kuukautta ja henkilö, jonka hoidon laitokseen otettaessa on arvioitu kestävän enintään kolme kuukautta, 

mutta hoito on jatkunut kolme kuukautta ja hänen toimintakykynsä on katsottu heikentyneen siten, että 

häntä on tämän vuoksi hoidettava edelleen laitoksessa. 

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja perhehoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. 

Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan kuukausitulosta. Maksu voidaan kuitenkin määrätä 

enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 110 €. 

Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai perhehoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon tai 

perhehoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen 

kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen 
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yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai perhehoidossa olevalta 

perittävä maksu voi olla enintään 42,5 prosenttia edellä mainituin perustein yhteenlasketuista 

kuukausituloista. Laitoshoidossa tai perhehoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä 

vähintään 110 € kuukaudessa. Jos molemmat puolisot ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai 

perhehoidossa, maksu määräytyy kummallekin alussa esitetyllä tavalla.  

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksua ei saa periä terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen 

toimintayksikössä olevalta alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli 

seitsemän. 

VAMMAISPALVELULAIN JA ERITYISHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT 
 

Vammaispalvelulain mukaisista palveluista maksuttomia ovat:  

 vammaispalvelulain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut palvelut: kuntoutusohjaus ja 

sopeutumisvalmennus sekä muut vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelliset 

palvelut  

 vammaispalvelulain 8 § 2 momentissa tarkoitettu päivätoiminta kuljetusta ja aterioita lukuun 

ottamatta  

 vammaispalvelulain ja -asetuksen nojalla myönnetty henkilökohtainen apu ja palveluasumiseen 

liittyvät erityispalvelut. Henkilökohtaisesta avusta ja palveluasumisen erityiskustannuksista voidaan 

kuitenkin periä maksu silloin, kun henkilö saa niihin korvausta muun lain kuin vammaisuuden 

perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) nojalla, kuten 

tapaturma- tai liikennevakuutuslakiin perustuen.  

 vammaispalvelulain 11 §:n mukaiset tutkimukset (tutkimukset, joita tarvitaan sen selvittämiseksi, 

onko henkilö oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin) (asiakasmaksulaki 

4 §)  

Kehitysvammalain mukaisista palveluista maksuttomia ovat:  

 erityishuolto (hoiva ja huolenpito)  

 kuljetus erityishuollon palveluihin  

 osittainen ylläpito alle 16-vuotiaalta ja oppivelvolliselta nuorelta sen lukuvuoden loppuun, jonka 

aikana hän täyttää 16 vuotta (asiakasmaksulaki 4 §) 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaan erityishuollosta voidaan periä 

maksuja siten, kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992) säädetään. 

 

Kehitysvammaisten erityishuoltona järjestettävään palveluun liittyvät matkat ja niiden 

korvaaminen 

Erityishuoltona järjestettävään palveluun liittyvät matkat ovat maksuttomia. 

 

Vammaispalvelulain ja erityishuoltolain mukainen päivä- ja työtoiminta 
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Vammaispalvelulain mukaan järjestettävän päivätoiminnan kuljetuksista asiakas maksaa 

vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun omavastuuosuuden. Asiakas maksaa ateriasta toteuman 

mukaan suoraan palveluntuottajalle.  

Erityishuoltolain mukainen päivä- ja työtoiminta sekä niihin liittyvät kuljetukset ovat maksuttomia. Asiakas 
maksaa ateriasta toteuman mukaan suoraan palveluntuottajalle. 
 
Ateriointi Sysmän toimintakeskuksessa   6,00 €/toimintapäivä 
 

Omaishoidon vapaa 

Erityishuoltona järjestetty sekä kehitysvammaisten erityishuoltolain (519/1977) mukaisiin palveluihin 

oikeutetun asiakkaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen hoito on maksutonta. 

Muille asiakasryhmille omaishoitajan vapaapäivien aikaisen hoidon omavastuu  11,40 €/vrk 

Kotihoito 

Kotihoidon ja tukipalveluiden palvelut ovat vaikeavammaiselle ja kehitysvammaiselle henkilölle 

maksuttomia, jos ko. palvelujen tarve johtuu nimenomaan hänen vaikeavammaisuudestaan tai 

erityishuollon tarpeestaan. 

 

Asumispalvelut ja laitoshoito 

Erityishuoltona annettavassa asumispalvelussa asiakas maksaa vuokrasta, ruoasta, sähköstä, vedestä ja 

muusta ylläpidosta suoraan palveluntuottajalle. Ylläpidolla tarkoitetaan tavanomaisia asumis-, ravinto- ja 

muita elinkustannuksia vastaavia menoja eli sellaisia menoja, joista henkilölle aiheutuisi kustannuksia joka 

tapauksessa. Täydeksi ylläpidoksi tulkitaan palvelu, jossa asiakkaan palveluun sisältyy nk. täysihoito 

(majoitus, päivän ateriat, tilojen käyttö, tarvittava muu kuluva päivittäistavara). Ylläpitomaksuun sisältyy 

esimerkiksi: 

 

 informaatiokuluja (kuten yhteisissä tiloissa käytössä olevien informaatiolähteiden osalta, 

kuten esim. sanomalehdet, kaapeli-TV, ICT ja puhelin) 

 siivousvälineet ja puhdistusaineet 

 vaatehuolto (pyykkikone) ja pesuaineet 

 kodin pientarvikkeet (WC-tarvikkeet, energiasäästölamput, biopussit yms.) 

 yleiseen viihtyvyyteen ja yhteisiin tiloihin liittyvät kulut (kuten sisustustarvikkeet) 

 yhteiset harrastus- ja viriketarvikkeet 

 

Myös VpL:n mukaisessa asumispalvelusyksiköissä asiakas maksaa vuokrasta, ruoasta, sähköstä, vedestä ja 

muusta ylläpidosta suoraan palveluntuottajalle. Vammaispalvelulain mukaisesta asumispalvelusta peritään 

maksu, jos henkilö saa siihen korvausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella järjestettävistä 

palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla, esimerkiksi liikenne- ja tapaturmavakuutuslain nojalla. 

Vuokra sisältää kiinteistön huoltomenot ja yhteisten tilojen jyvitetyn osuuden. Sähkö ja vesi kuuluvat 

vuokraan, ellei niitä laskuteta erikseen. Asiakas maksaa myös muut jokapäiväiseen elämään liittyvät 

kustannukset. 
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Täydestä ylläpidosta peritään maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa siten kuin asetuksessa sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa siten kuin lain sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) 7 c §:ssä säädetään. 

 

Milloin kunta on järjestänyt henkilölle laitoshoitoa tai -huoltoa taikka perhehoitoa, voi kunta periä ja nostaa 

hänelle tulevat eläkkeet, elinkorot, elatusavut, avustukset tai muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, 

korvaukset tai saamiset siltä ajalta, jonka laitoshoito tai perhehoito kestää. Kunta voi periä ja nostaa 

mainitut tulot, korvaukset ja saatavat sen estämättä, mitä muussa laissa säädetään sekä käyttää niitä 

hoidosta, ylläpidosta tai huollosta määrätyn maksun korvaamiseen ottaen kuitenkin huomioon, mitä 

sellaisten varojen käyttämisestä muualla lailla tai asetuksella säädetään. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja 

perhehoidossa alle 16-vuotiaalta peritään korvauksena hoidosta, ylläpidosta tai huollosta lapsilisä ja 

vammaistuki siltä ajalta, jonka laitoshoito tai perhehoito kestää. Lapsilisä peritään kokonaisuudessaan ja 

vammaistuki peritään siten, että alle 16-vuotiaalle jätetään käyttövaraksi 15 % vammaistuesta. Vammaisten 

henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan. Mikäli 

sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai sopivia, palvelut järjestetään vammaispalvelulain 

tai erityishuoltolain mukaan. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun tai lyhytaikaisen hoidon 

maksuista ei ole erikseen säädetty lainsäädännössä, jolloin näistä palveluista voidaan asiakasmaksulain 1 – 

2 §:ien nojalla periä kunnan määräämä, enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten 

suuruinen maksu. 

Ylläpitokorvaus vammaispalveluiden tilapäishoidossa, asumisvalmennuksessa ja 

asumisharjoittelussa 

Ylläpitokorvaus sisältää mm. vuokran, vesimaksun, ateriat, ylläpitomaksun (sis. mm. siivoustarvikkeet ja 

aineet, sanomalehden, nettiyhteyden). 

Ylläpitokorvaus (sisältäen asumisen, ateriat ja ylläpitomaksun)   22,80 €/vrk 

Osavuorokautinen ylläpitokorvaus (esim. mikäli asiakas saapuu siten että saa vain iltapalan ja aamupalan ja 

poistuu seuraavana päivänä ennen klo 9)     11,40 €/vrk  

Alle 16-vuotiaille ylläpitokorvaus    11,40 €/vrk  

Mikäli asumisharjoittelu tai -valmennus kestää yhtäjaksoisesti kuukauden tai yli ja vuokrasopimusta ei ole 

tehty, peritään asiakkaalta vuokraa korvaava asumismaksu 300 €/kk. Lisäksi peritään käytön mukaisesti 

maksut aterioista sekä asumisen ylläpitokustannuksista. 

 

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu 

Asiakkaan omavastuu määräytyy matkan pituuden mukaisen julkisen liikenteen alentamattoman linja-

autotaksan mukaan. Opiskelu- ja työmatkojen omavastuuosuus määräytyy seutulipun mukaisesti. 

 

Kimppakyyti: Kahden tai useamman VpL:n mukaiseen kuljetuspalveluun ja SHL:n mukaiseen liikkumisen 

tukeen oikeutetun henkilön matkustaessa yhdessä, ei omavastuuta peritä. Jokaiselta kyydissä olevalta 

vähennetään yksi matka per suunta. 

 

Aamu- ja iltapäivähoito, loma-ajan hoito 
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Perusopetuslain mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa maksut määräytyvät sivistyslautakunnan 

vuosittain vahvistamien maksujen mukaan. Toiminta on maksutonta oppivelvollisuusikäisille koululaisille 

silloin kun se sisältyy erityishuolto-ohjelmaan tai on muuten kirjattu palvelusuunnitelmaan. Ateriamaksu 

maksetaan aamu- ja välipalasta sekä lounaasta.  

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT 
 

Asumispalvelut ja laitoshoito 

Lyhytaikaishoidossa, palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa noudatetaan sosiaalihuoltolain 

mukaisten asumispalveluiden asiakasmaksuja. 

 

Tukiasumisessa asiakas maksaa vuokran, veden ja sähkön vuokrasopimuksen perusteella. Asiakas maksaa 

myös muut jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset. Hoivasta ja hoidosta peritään kotihoidon 

asiakasmaksu siltä osin, kuin se ei ole psykiatrista hoitoa. 

 

Laitoshoidossa ja perhehoidossa noudatetaan sosiaali- terveydenhuollon asiakasmaksuja. 

 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujan työ- ja päivätoiminta 

Työ- ja päivätoiminnan kuljetuksissa asiakkaan omavastuu määräytyy matkan pituuden mukaisen julkisen 

liikenteen alentamattoman linja-autotaksan mukaan. 

Asiakas maksaa ateriasta toteuman mukaan suoraan palveluntuottajalle.  

Ateriointi Sysmän toimintakeskuksessa   6,00 €/toimintapäivä 

LASTENSUOJELU 
 

Lapselta perittävät lastensuojelun asiakasmaksut 

Asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 3 momentin sekä Asiakasmaksuasetuksen 20 §:n perusteella lastensuojelulain 

mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, 

laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen tai nuoren tuloista peritään yli kuukauden (30 pv) 

yhtäjaksoisesti kestävästä sijoituksesta enintään 1835,20 €/kk. 

Lastensuojelun hoidon korvaus voidaan periä kolmella eri tavalla: 

1. perimällä lapselle vahvistettu elatusapu (7§ 2 mom.) – ensisijainen lapsen edun mukaisena  

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7§ 3 mom.) 

3. vahvistamalla vanhemmille erillinen lastensuojelun asiakasmaksu (7§ 1 mom.) 

Perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.  
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Ennen asiakasmaksun perimistä on huomioitava, että lapsen itsenäistymisvarat on saatu kerrytettyä 

(vähintään 40 % lapsen tuloista, lapsilisää ei huomioida) (Lastensuojelulaki 77§, 1 mom.). 

Vanhemmilta perittävät lastensuojelun asiakasmaksut 

Vahvistettua elatusapua peritään enintään 1835,20 euroa kuukaudessa. Vanhemmalta, joille ei ole 

vahvistettu elatusapua tai sitä ei peritä, peritään lastensuojelun asiakasmaksu alla olevan taulukon 

mukaisesti. Maksu määritetään kummallekin vanhemmalle erikseen. 

Tulot vähennysten jälkeen                Perintä %             

0 - 600 euroa Ei perintää 

601 - 800 euroa 10 % 

801 - 1 000 euroa 12 % 

1 001 - 1 200 euroa 14 % 

Yli 1 201 - euroa 16 % 

Kun sijoitettuja lapsia on useampia, maksua korotetaan sijoitettujen lasten lukumäärän mukaan. 

Sijoitettuja lapsia           Korotus %             

1 Ei korotusta 

2 15 % 

3 30 % 

4 45 % 

5 tai useampia 60 % 

Esimerkki: Vanhemmalle on laskettu hoidosta perittävä asiakasmaksu 140 euroa. Sijaishuollossa olevia 

lapsia on kolme, jolloin taulukon mukaan perittävää maksua korotetaan 30 %. Maksuksi tulee 182 euroa ja 

kun se jaetaan kolmeen osaan, tulee perittäväksi maksuksi 60,67 euroa lasta kohden. 


