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SEINÄJOEN KAUPUNKI

SJK/1355/02.05.00.00/2020

Sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2021 alkaen

KOTIIN TUOTETTAVAT PALVELUT JA TEHOSETTU PALVELUASUMINEN

Kotihoidon maksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (1992/734) 1 §:n 
mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista voidaan periä 
maksu palvelun käyttäjältä. Asiakasmaksulain 2 §:n 2 momentin mukaan 
valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää palveluista perittävästä 
enimmäismäärästä. Asiakasmaksuasetuksessa (1992/912) säädettyjä euromääriä 
tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen
mukaisesti kuten asiakasmaksuista annetun asetuksen 33 a §:ssä säädetty. 
Terveydenhuollon maksukatto säilyy ennallaan vuoteen 2019 nähden. 

Uudet maksut tulevat voimaan 1.1.2021. Valmistelussa on lähdetty siitä, että 
asiakasmaksujen perusteet säilyvät nykyisellään. 

Lautakunnan on tarkistettava sosiaalihuollon seuraavassa asiatekstissä mainitut 
asiakasmaksut vuoden alusta alkaen. Maksut koskevat mm. kotihoidon, tilapäisen 
kotisairaanhoidon, kotipalveluiden, päivätoiminnan, laitoshuollon, lastensuojelun ja
asumispalveluiden asiakasmaksuja sekä asumispalveluista perittäviä vuokria. 
Muutokset johtuvat säädösten muuttumisesta johtuvasta kaupungin tarpeesta 
tarkistaa maksuja vastaamaan niiden tuotantokustannustasoa.  Maksuja on 
verrattu muiden kuntien vastaaviin maksuihin. 

Säännöllinen kotihoito
Asiakasmaksuasetuksen 3§ (1992/912) perusteella jatkuvasti ja säännöllisesti 
annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen (1983/607) 9 §:n 1. 
mom:n 1. kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja 
määrän, palvelujen käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä
kohtuullinen kuukausimaksu. Kuukausimaksu saa olla enintään jäljempänä 
tarkoitetun maksuprosentin osoittama euromäärä tulorajan ylittävistä bruttotuloista 
kuukaudessa. Maksuprosentin tulorajat ovat 1.1.2020 alkaen seuraavat:

           

Henkilöt Tuloraja €/kk Enimmäis%

1 588 35

2 1084 22

3 1701 18

4 2103 15

5 2546 13

6 2924 11

Kun henkilömäärä on suurempi kuin 6, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja 
maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. 

Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa 
palvelu- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelmaan tulee sisällyttää sekä kotipalvelun 
että kotisairaanhoidon palvelut, vaikka palvelun tuottamisesta vastaisivat erikseen 
kunta ja kuntayhtymä. Suunnitelma tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa. 
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Kuukausituloina huomioidaan palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan 
yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvan henkilön 
veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos tulot vaihtelevat, 
otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. 
Tuloina voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetun verotuksen veronalaiset 
tulot korotettuna verohallituksen ilmoittamalla prosentilla. 

Asiakkaiden kuukausimaksut määräytyvät perheen koon, tulorajojen ja asiakkaan 
palveluun ja hoitoon käytetyn ajan (hoitajakäynnit ja etähoito) mukaan, kotihoidon 
etähoito sisältyy kotihoidon säännölliseen kuukausimaksuun. Asiakasmaksut 
määräytyvät maksutaulukon pohjalta seuraavasti (% -osuus huomioonotettavista 
tuloista):

          

 Säännöllisen kotihoidon maksutaulukko 1.1.2021 alkaen

Hlö
Tuloraja Tuettu 1 Tuettu 2 Tuettu 3 Valvottu

Tehostett
u

Enimmäism
äärä 
asetuksen 
mukaan

€ / kk *
1 – 5 
(4,99) h/kk

5 - 10 
(9,99) h/kk

10 – 15 
(14,99) h/kk

15 – 30 
(29,99) h/kk

30  h/kk

  % % % % % %**

1 588 17 23 28 31 35 35

2 1084 13 16 18 20 22 22

3 1701 10 12 14 16 18 18

4 2103 9 11 13 14 15 15

5 2546 8 9 11 12 13 13

6 2924 7 8 9 10 11 11

Säännöllinen kotihoito myönnetään henkilölle, jonka hoivan-, huolenpidon- tai 
sairaanhoidon tarve on jatkuvaa ja vähintään kerran viikossa tapahtuvaa. Palvelun 
tarpeita tulee olla useita.

Säännöllisen hoidon maksuperusteena käytetään annetun palvelun 
tuntimäärää/kuukausi. Tällöin pienin maksuperuste on säännöllisesti viikoittain 
tapahtuvat käynnit, joiden yhteenlaskettu kesto on vähintään 1 h.  

Maksuasetuksen (32 §) mukaan kotona annettavan palvelun keskeytyessä yli 5 
päiväksi ei kuukausimaksua peritä 5 päivää ylittävältä ajalta. Jos palvelun 
keskeytymisestä ilmoitetaan 7 päivää ennen keskeytyksen alkamispäivää, 
kuukausimaksua ei peritä viideltä ensimmäiseltä päivältä.

Alin jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta perittävä maksu on 5,00 e/kk. 

Asumispalveluyksiköissä, joissa ei ole yöhoitoa sovelletaan säännöllisen 
kotihoidon maksuperusteita.
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Osa kotihoidon käynneistä voidaan tehdä etähoitona kuvapuhelimen avulla. 

Tilapäinen kotihoito (sis. kotisairaanhoito) 

Tilapäinen kotihoito 12,00 €/kerta
Lääkärin kotikäynti 18,90 €/käynti

Tilapäinen kotihoito voidaan myöntää korkeintaan kolmen viikon ajaksi.
Maksuja ei saa periä säännöllisen kotihoidon asiakkaalta.

Kotihoidon arviointijakso ja kotikuntoutustiimijaksot
Kotihoidossa uusi asiakkuus alkaa pääsääntöisesti arviointijaksolla, jonka aikana 
arvioidaan ja tarkennetaan asiakkaan palvelutarve. Asiakas ohjataan 
arviointijaksolle, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Arviointijakso on korkeintaan 
neljän (4) viikon mittainen ja sen aikana käynneistä peritään 
vuorokausiperusteinen maksu. Mikäli asiakkuus jatkuu säännöllisenä palveluna 
arviointijakson jälkeen, määräytyy asiakkaalle tuloihin perustuva kuukausimaksu.

Asiakkuus kotikuntoutustiimissä aloitetaan arviointijaksolla, joka voi olla 
pituudeltaan 1-28/vrk (enintään 4 viikkoa). Mikäli palveluntarve jatkuu yli neljän (4) 
viikon, asiakkaalle määräytyy tuloihin perustuva säännöllisen kotihoidon 
kuukausimaksu, kuten tavallisessakin kotihoidossa. Säännöllinen kotihoidon 
asiakkaan ollessa kotikuntoutusjaksolla asiakasmaksut pysyvät jakson aikana 
ennallaan.

Kotihoidon arviointijakso 20 €/vrk
Kotikuntoutustiimin jakso 20 €/vrk

Lapsiperheiden kotipalvelu
Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai 
elämäntilanteen perusteella. Syitä ovat sairaus, synnytys, vamma tai muu 
vastaavanlainen syy kuten uupumus. Erityinen perhetilanne on esimerkiksi silloin, 
kun kyseessä on vanhempien erotilanne, toinen vanhempi on vankilassa tai 
perheenjäsenen kuolema. Lisäksi kyseessä on erityinen perhetilanne kun 
perheessä on vammainen lapsi, kaksoset tai aikuinen omainen hoidettavana. 
Lapsiperheelle on järjestettävä välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin 
turvaaminen  ei ole mahdollista laissa mainittujen syiden vuoksi. 
Kotipalvelua on järjestettävä yleisenä perhepalveluna. Myös 
lastensuojeluasiakkailla on oikeus kotipalvelun saamiseen.
Kotipalvelun kautta ei saa siivousapua tai ruoanlaittopalvelua.
Palvelun järjestämisestä ja siihen liittyvästä asiakasmaksusta tehdään 
viranhaltijapäätös.

Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään kertamaksu seuraavasti:

Tuntia/käynti euroa

0 – 2   15,00

2 – 5   20,00

5 –   20,00
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Säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään maksu säännöllisen 
kotihoidon maksutaulukon 2021 mukaisesti.
Lapsiperheiden kotipalvelu on säännöllistä, kun se toteutuu viikoittain. 
Asiakasmaksu määritellään perheen käytettävissä olevien tulojen mukaan. 
Asiakas toimittaa tulotiedot viranhaltijalle. Palvelusta kirjataan suunnitelma.
Lastensuojelun asiakkailta ei maksua peritä. 

Tilapäisestä lapsiperheiden kotipalvelun maksuista ei säädetä asiakasmaksulaissa
eikä asetuksessa muuta, kuin että perittävä maksu saa olla enintään palvelun 
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Tilapäisestä kotipalvelusta 
peritään maksu yllä olevan taulukon mukaisesti. 
Lapsiperheiden kotipalvelua voi saada pääsääntöisesti enintään 4 pv/kk. Jos 
palvelun tarve jatkuu yli 4 pv, maksuissa noudatetaan säännöllisen kotihoidon 
maksuja.

              
Palveluseteli
Tukipalveluihin ja tilapäiseen kotihoitoon myönnettävän palvelusetelin arvon voi 
kunta päättää itse. Seteli voi olla tasasuuruinen tai tulosidonnainen. Palvelusetelin 
arvon tulee olla riittävä.
- sotainvalidien puhtaanapitopalvelujen setelin arvo on 34 €/tunti (30€/tunti)
- tilapäisenä kotihoitona myönnettävän palvelun palvelusetelin arvo niissä 

tapauksissa, joissa palvelun tarpeen arvioidaan kestävän alle 3 viikkoa, on 26 
e/tunti ja lauantain klo 18 – sunnuntain klo 21 välisenä aikana 36 e/tunti

- Säännöllisen kotihoitoon myönnettävän palvelusetelin tulorajat ja 
vähennysprosentit ovat samat kuin säännöllisen kotihoidon kuukausimaksua 
määrättäessä. Asiakkaan maksama omavastuuosuus on samansuuruinen 
palveluajankohdasta riippumatta vaikka palvelusetelin arvo voi olla 
erisuuruinen arkipäivisin, iltaisin ja viikonloppuna

- säännölliseen kotihoitoon myönnettävän palvelusetelin arvo on 27 e/tunti kun 
kotitalouden tulot eivät ylitä edellä esitettyjä tulorajaa.  Tulorajan ylittävä tulo 
vähentää palvelusetelin täyttä määrää kotitalouden koon mukaan 
määräytyvällä %-osuudella tulorajan ylittävästä tulosta jaettuna 60:llä. 

- Alin palvelusetelin arvon on kuitenkin vähintään 7 e tuntia kohti.  
- omaishoidon sijaishoitajapalvelun palvelusetelin arvo on 30 e/t (ikäihmiset ja 

vammaiset)
- Viranhaltijalla on myös mahdollisuus korottaa palvelusetelin arvoa, mikäli 

asiakkaan maksukyky on heikko.
 
Kotiin annettavat tukipalvelut
Sosiaalihuoltoasetuksen (1983/607) 9 §:n 2. kohdan mukaan järjestetään 
tukipalveluja, kuten ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- 
sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Asiakasmaksulaissa ja 
asetuksessa ei edellä mainituista maksuista ole muita säännöksiä, kuin että 
perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien 
kustannusten suuruinen.

Tukipalveluista peritään seuraavat maksut:

KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

Asiointipalvelu 9,00 € kerta        (9)
Kotiin kuljetettu ateria Ateria 5,00 €     (4,80)

Kuljetus 3,50 €  (3,40)
Ateriatuki Kuntakeskuksista yli 7 km etäisyydellä asuvien
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henkilöiden kotiin kuljetettavia aterioita tuetaan
2,80 €/ateria (kaupungin sopimuksen piirissä 
olevat ateriapalveluyrittäjät) 

Lounas Hyllykalliokoti, Ylistupa 
vuokra asunnot, Onnela

Ateriapaketti (aamiainen, 
lounas,  päivällinen)

6,70 € (6,60)

13,90 € (13,70)

Peseytymispalvelu Peseytymispalvelu 5 €/kerta   
kuljetus 7 € /kerta                      

Vaatehuolto 6,00 €/koneellinen, sis. kuljetus (sis. kuljetus 
6,50 sis. pesuaine)
Pelkkä pyykin kuljetus 5 €/krt. edestakaisin 

Kauppakassipalvelu 10,00 €/kerta               (9)

Turvapuhelin hälytysten vastaanottopalvelun, laitteiston ja lisälaitteiden maksut 
kilpailutuksen perusteella valittu palveluntuottaja perii suoraan asiakkailta 
kulloinkin voimassa olevan sopimuksen mukaan.

Päiväryhmät, yöaikainen käynti
Kokopäiväryhmän tai päiväaikaisen oleskelun päivähinta hinta on 16,00 € (15,00 
€/ kerta). 
Puolipäiväryhmä tai tilapäinen oleskelu (alle 3 t) 9,00 € (8,50 €/kerta).
Puolipäiväryhmä, joka ei sisällä lounasta 4 e/kerta (esim. Aalto-ryhmä, Ylistuvan 
ryhmä) 
Yöaikainen käynti 16€/ kerta (15 €/kerta).
Päivähoito- ja päiväryhmäkuljetuksista peritään asiakkaalta 7,00 €/ pv (6,40 € /pv).

Vanhusten tehostetusta palveluasumisesta perittävät maksut
Palveluasumisen asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksulain 1 §:ään, jonka mukaan kunnallisista sosiaali- ja 
terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin 
säädetä. Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta 
aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Vanhusten tehostetusta palveluasumisesta perittävät maksut muodostuvat 
vuokrasta, ravinnosta ja palvelumaksusta.

                     Ravinto

 kaupungin omissa yksiköissä (Västinkartano, Teponkartano, Simunanranta, 
Myllyranta, Myllypuistokoti, Myllypuiston selvittely- ja arviointiyksikkö, Onnela) 
16,00 €/pv/asukas 

Muissa asumispalveluyksiköissä ostopalvelun tuottajan määrittelemät hinnat. 
Asukas maksaa ostopalvelun tuottajalle vuokran ja ateriamaksut

Palvelumaksu peritään maksukyvyn mukaan seuraavasti:
                   

Nettotulot €/kk % nettotuloista
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0 799,99 24 %
800 899,99 27 %
900 999,99 30 %
1000 1099,99 33 %
1100 1199,99 36 %
1200 1399,99 40 %
1400 1599,99 44 %
1600  48 %

             

Palvelumaksua alennetaan tarvittaessa niin, että omaan käyttöön jää vähintään 
220 e kuukaudessa edellyttäen, että KELA:n etuudet on haettu ja myönnetty.

Simunan pienkodin asukkaiden palvelumaksuja vähennetään 10 %:lla, koska 
siellä ei ole jatkuvaa yöhoitoa.

Palvelumaksua määriteltäessä tuloina huomioidaan eläkkeet, hoitotuki, 
asumistuki, vuokra-, osinko- ja korkotulot sekä muut mahdolliset tulot. Jos 
hoidettava henkilö on ennen asumispalvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa
avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteisessa ja kotiin jäävä puoliso on 
pienituloinen ja vähävarainen voidaan harkinnan mukaan erillisen hakemuksen
pohjalta huomioida menoina osa asumiskustannuksista.
Lomien ajalta palvelumaksua peritään asiakasmaksuasetuksen 32 §:n mukaan.
Ateriamaksua ei peritä kokonaisilta poissaolopäiviltä. Sairaalassaoloajalta peritään
ainoastaan vuokra. 
Kuolemantapauksen sattuessa vuokra peritään kuukauden loppuun.

Palvelusetelin laskennallinen arvo tehostetussa palveluasumisessa 120e/vrk -> 
123 e/vrk.

Lyhytaikainen asumispalvelu 
Lyhytaikainen asumispalvelumaksu erilaisissa asumispalveluyksiköissä on 30,40 €
jokaiselta alkavalta vuorokaudelta. 

Lyhytaikainen laitoshoito    
Lyhytaikaiset laitoshoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuasetuksen 12 §:n mukaan. Hoidosta ja ylläpidosta voidaan periä 
psykiatrian hoitoyksikössä hoidettavalta enintään 22,50 € hoitopäivältä ja muussa 
lyhytaikaisessa hoidossa olevalta 48,90 € hoitopäivältä. Maksuja ei saa periä 
terveyskeskuksessa eikä sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta 
seiltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.  
Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa periä enintään 
22,80 € hoitopäivältä. 

Maksukatto  
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a § mukaan 
määritetään eräiden palvelujen asiakasmaksuista palvelun käyttäjälle 
kalenterivuoden aikana aiheutuville kustannuksille 683 € enimmäismäärä, 
maksukatto (vuoden 2021 maksukatto). Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat 
maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden 
loppuun. Laitoshoidosta voidaan kuitenkin periä maksu palvelun käyttäjän 
ylläpidosta maksukaton ylittymisen jälkeenkin.

Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut
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Kun kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 4 
§:n 1 momentissa tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi hoitoa, joka 
korvaa omaishoitajan antamana hoitoa ja huolenpitoa, peritään vuorokausimaksu 
11,40 euroa (ympärivuorokautinen hoito) ja päivähoito/toimintamaksu 4 € 
ateriakorvaus (enintään 8 h). 

MUUT SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET ASIAKASMAKSUT 

Mielenterveys- ja päihde- sekä neuropsykiatristen asiakkaiden 
asumispalveluista perittävät maksut
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, asunnottomille asumispalvelujen tarpeessa 
oleville asiakkaille, sekä niille neuropsykiatrisille asiakkaille, jotka eivät täytä 
vaikeavammaisuuden kriteereitä, järjestetään asumispalveluja (palvelu- ja 
tukiasumista) sosiaalihuoltolain 11,14 ja 21 § nojalla. Asumispalveluiden 
asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 1 §:ään,
jonka mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu 
palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Palveluista perittävä maksu saa olla 
enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. 
Sosiaalihuoltolain mukaisista asumispalveluista kunta voi määritellä 
maksuperusteet. 

Tukiasumisesta ei peritä palvelumaksuja. Siinä tilanteessa, jos tukiasuminen 
sisältää erillisiä tukipalveluita niin maksua voidaan periä.

Sosiaalisesta kuntoutuksesta ei peritä maksua asiakkaalta. 

Lyhytaikainen asumispalvelumaksu
Lyhytaikainen asuminen tarkoittaa tilapäistä asumista tai asumisvalmennusjaksoa,
joka kestää tai arvioidaan kestävän enintään kolme kuukautta.

Lyhytaikainen asumispalvelumaksu asumispalveluyksikössä on 22,80 € jokaiselta 
alkavalta vuorokaudelta. Perittävä maksu ei kerrytä maksukattoa. 
Asumispalvelumaksu sisältää vuokran, ateriamaksut ja palvelumaksun osuuden.  

Lyhytaikainen asumisvalmennus asumispalveluyksiköissä on 26 € jokaiselta 
alkavalta vuorokaudelta. Perittävä maksu ei kerrytä maksukattoa. 
Asumisvalmennusmaksu sisältää vuokran, ateriamaksut ja palvelumaksun 
osuuden. 

Pitkäaikainen (palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen ja vaativa 
tehostettu palveluasuminen) asumispalvelu
Asumispalveluissa oleva asiakas maksaa ostopalvelujen tuottajalle vuokran ja 
ateriamaksut. Palvelujen tuottaja määrittelee taksat.

Palvelumaksu peritään maksukyvyn mukaan seuraavasti:
    
Nettotulot €/kk % nettotuloista

0 799,99 24 %
800 899,99 27 %
900 999,99 30 %
1000 1099,99 33 %
1100 1199,99 36 %
1200 1399,99 40 %
1400 1599,99 44 %
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1600  48 %

Palvelumaksua alennetaan tarvittaessa niin, että omaan käyttöön jää vähintään 
280 e kuukaudessa. 
Mikäli asiakkaalle jää palveluntuottajan perimän maksujen jälkeen alle 280 e, ei 
asiakkaalta peritä palvelumaksua.

Palvelumaksua määriteltäessä tuloina huomioidaan eläkkeet, hoitotuki, 
asumistuki, vuokra-, osinko- ja korkotulot sekä muut mahdolliset tulot. Jos 
hoidettava henkilö on ennen asumispalvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa
avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteisessa ja kotiin jäävä puoliso on 
pienituloinen ja vähävarainen voidaan harkinnan mukaan erillisen hakemuksen
pohjalta huomioida menoina osa asumiskustannuksista.

Palvelumaksua määriteltäessä tuloina huomioidaan myös
kansaneläkelaitoksen maksama hoitotuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki 
(asiakasmaksulaki 10 b). Hoitotuki huomioidaan tulona laskelmassa korotettuun 
hoitotukeen asti. Erityishoitotuesta huomioidaan ainoastaan korotetun hoitotuen 
osuus. 

Tuloista tehtäviin vähennyksiin voidaan lukea oman asunnon kohtuulliset 
kustannukset esim. vuokra/vastike määräaikaisesti kuitenkin enintään vuoden 
ajan. Vähennykseksi huomioidaan myös edunvalvojan palkkio ja ulosoton maksut. 

Maksukykyä ja palvelumaksua määriteltäessä laskelmassa jätetään huomioimatta 
palkkatuloista 20 % nettotuloista, millä kannustetaan asiakasta työntekoon ja 
tavoitteelliseen kuntoutumiseen. 

Maksuasetus mahdollistaa maksujen kohtuullistamisen asiakaskohtaisesti mm. 
silloin, kun asiakas joutuisi hakemaan asiakasmaksuista suoriutuakseen 
toistuvasti toimeentulotukea. Maksujen huomioiminen menoina 
toimeentulotukilaskelmassa on maksun kohtuullistamiseen nähden toissijaista.

Asiakasmaksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta, mikäli 
maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen 
edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin (asetus sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista 31 §)

Asiakasmaksujen perimisestä poissaolon ajalta noudatetaan maksuasetuksen 32 
§:n määräyksiä. Palveluntuottajalla on oikeus periä vuokra koko poissaolon ajalta. 
Kuolemantapauksen sattuessa vuokra peritään kuukauden loppuun. 
Palveluntuottaja ei voi periä ateriamaksuja kokonaisilta poissaolopäiviltä. 
Ateriamaksua ja palvelumaksua ei peritä sairaalassa tai terveyskeskusoloajalta 
mukaan lukien lähtö- ja paluupäivä. Muun poissaolon ajalta (esim. kotiloma tai 
muu vastaava/ sellainen syy) palvelumaksua ei peritä keskeytyksen jatkuessa yli 5
päivää. Paluupäivältä peritään maksut normaalisti. Poissaolon tulee olla 
yhtäjaksoinen. Ensimmäiseksi poissaolopäiväksi lasketaan lähtöpäivää seuraava 
päivä. Ateriamaksuja ei peritä kokonaisilta poissaolopäiviltä. 

Kuntoutusohjaus, neuropsykiatrisen valmentajan käynnit ja tuetun asumisen 
käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia. Päivätoiminta on maksutonta. Asiakkaat 
maksavat itse ateria- ja kuljetuskustannukset. Palveluntuottaja perii 
ateriakustannukset asiakkailta. 
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Kehitysvammaisten lasten ja muuta erityistä tukea tarvitsevien lasten perhe- 
ja tilapäishoito / sosiaalihuoltolain mukainen päätös
Shl:n nojalla myönnettävästä kotiin vietävästä perhelomituksesta ja 
tilapäishoidosta peritään tilapäishoitomaksu 26,00 €/vrk.  

PÄIHDEPALVELUIDEN LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO 

Lyhytaikaiset laitoshoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuasetuksen 12 §:n mukaan. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta ja 
ylläpidosta voidaan periä 30,40 € hoitopäivältä. Maksukaton ylittymisen jälkeen 
lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa periä enintään 22,50 € hoitopäivältä. 

Tuetun asumisen yksikön ohjaajan kotiin annettava palvelu on maksutonta. 

Maksu lääkärintodistuksesta ja lausunnosta Päihdeklinikalla 
Asiakasmaksuasetuksen 23 §:n mukaan lääkärintodistuksesta ja –lausunnosta 
saa periä enintään 50,80 € ja lääkärintodistuksesta ajo-oikeutta varten 61,00 €

Asiakasmaksuasetuksen 25 §:n mukaan käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä 
palvelusta voidaan periä 15 vuotta täyttäneiltä 50,80 € niin sanottuna 
sakkomaksuna. Maksua ei kuitenkaan voida periä, jos perumiseen on 
hyväksyttävä syy.

Ajokykyseurantaan liittyvä lääkärikäyntimaksu 20,60 €.

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASIAKASMAKSUT   

Päivätoiminta 
Päivätoiminta on maksutonta. Asiakkaat maksavat itse ateria- ja 
kuljetuskustannukset. Palveluntuottaja perii ateriakustannuksen asiakkailta. 

Palveluasuminen
Vammaisella henkilöllä, joka tarvitsee ympärivuorokautista apu asumiseen, on 
oikeus palveluasumiseen. Lain mukaan palveluasumista ei kuitenkaan järjestetä 
henkilölle, joka tarvitsee jatkuvaa laitoshoitoa. Vammaispalvelulain mukaisessa 
palveluasumisessa vammaiset henkilöt maksavat vuokran ja kaikki muut 
jokapäiväiseen elämiseen liittyvät kustannukset mm. ateriakustannukset. Palvelun 
tuottaja perii kustannukset suoraan asiakkaalta. Kaupunki vastaa 
palveluasumiseen liittyvien palvelujen kustannuksista. Palveluasumisen 
erityiskustannuksista voidaan kuitenkin periä maksu silloin, kun henkilö saa niihin 
korvausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista annetun lain nojalla (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä 
palveluista ja tukitoimista (1987/380, 8 §)

Lyhytaikainen asumispalvelu
Lyhytaikaisesta asumispalvelusta perittävä asiakasmaksu on 30,40 €/vrk.  Päivä- 
ja yöhoidosta peritään asiakasmaksua 15,00 €/vrk. Asumispalvelumaksu sisältää 
vuokran, ateriamaksut ja palvelumaksun osuuden. Nämä maksut eivät kerrytä 
maksukattoa. 

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelumatkat
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 6 §:n mukaan 
vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille 
järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla 
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käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai siihen 
verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. 

Virkistys- ja asiointimatkat
Seinäjoella paikallisliikenteen kertalipun hinta on 3 € 1.8.2019 alkaen. 
Yleisessä palveluliikenteessä (Seili, Nopsa ja Ylistaron palveluliikenne) kertalipun 
hinta on yli 65-vuotiaille 2 euroa ja muille 4,70 €. 
Paikallisliikenteessä myös saattaja maksaa lipun. Jos saattaja on asiakkaan 
henkilökohtainen avustaja, korvaa kaupunki lipun hinnan jälkikäteen kuittia 
vastaan. 
Palveluliikenteessä saattaja matkustaa maksutta, mikäli asiakkaalla on osoittaa 
EU:n vammaiskortti tai avustajalla on osoittaa avustajakortti. Vammaispalvelulain 
mukaisissa matkoissa asiakkaalla saa olla yksi saattaja maksutta mukana.  

Omavastuuosuus on 2 euroa alle 15 kilometrin yhdensuuntaisella matkalla. 

Opiskelu- ja työmatkat
Paikallisliikenteessä matkakortin (30 pv) hinta on alle 17-vuotiaille 30 € ja aikuisille
35 €. 

Omavastuuosuus vammaispalvelulain mukaisista opiskelu- ja työmatkoista 
Seinäjoen alueella (Kanta Seinäjoki, Nurmo, Peräseinäjoki, Ylistaro) on alle 18-
vuotiailta 30 € kuukaudessa ja sitä vanhemmilta 35 € kuukaudessa.

Omavastuu opiskelu- ja työmatkoista Seinäjoen lähikuntiin on 86 €. 
Omavastuuosuus perustuu Seinäjoen seutulipun (Matkahuolto, voimassa 30 vrk) 
hintaan 1.10.2020 alkaen välille Seinäjoki-Ilmajoki. 

Omavastuuosuus Seinäjoen lähikunta-alueen ulkopuolisiin kuntiin (esimerkiksi 
Vaasa) on 86 € + 30 %. 

Asiakas saa ottaa mukaan maksutta yhden saattajan

Uudet omavastuuhinnat otetaan käyttöön 1.3.2021. 

KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISHUOLTOLAIN MUKAISET ASIAKASMAKSUT

Tilapäisestä asumisesta/hoidosta ja asumisen harjoitusjaksoista perittävä 
ylläpitomaksu 
Palvelulla tuetaan kotona asumista ja perheen jaksamista tai harjoitellaan 
siirtymistä kotoa asumispalveluyksikköön.
 
Palvelusta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaisesti 
aikuisilta ja yli 16 -vuotiailta lyhytaikaisena ympärivuorokautisena ylläpitomaksuna 
17,90 euro/vrk, hintaan sisältyy ateriat, vuokra, sähkö, vesi ja siivous, sekä 
päiväkohtaisena ylläpitomaksuna (enint. 8 tuntia) 8,30 euroa/vrk ja osa-aikaisena 
(enint. 4 tuntia, sisältäen ateriat) ylläpitomaksuna 4,10 euroa/vrk. Asiakkaan 
käydessä tilapäishoitojakson aikana toimintakeskuksessa tai Kaarisillassa 
päiväaikaisessa toiminnassa ei asiakkaalta peritä päällekkäistä ateriamaksua 
päiväaikaisen toiminnan ajalta.
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Tilapäisenä laitoshoitona järjestettävän lyhytaikaisen hoidon asiakasmaksuna 
peritään alle 16-vuotiailta 11,50 €/vuorokaudessa. Maksun perimisestä huolehtii 
palveluntuottaja.

Vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain (1326/2010) 29 §:n 1 momentin 7 
kohdassa tarkoitettuna laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai 
kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä 
enintään 16,90 € hoitopäivältä. Indeksikorotusten voimaantullessa, hinta nostetaan
sitä vastaavalle tasolle.

Kehitysvammaisten pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävä maksu

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa annetusta ylläpidosta voidaan periä 
asiakasmaksulain 7 c §:n mukaisesti määräytyvä maksu. Maksu määräytyy 
maksukyvyn mukaan. 

Kehitysvammaisten pitkäaikaisesta asumisesta avohuollon 
asumisyksikössä perittävä maksu

Alle 16 vuotiaan tai alle 18-vuotiaan pitkäaikaisesta asumisesta peritään 
ylläpitomaksu. Ylläpitomaksu määräytyy sen mukaan, mitä palveluja asukas on 
käyttänyt. Ylläpidosta voidaan periä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien 
kustannusten suuruinen maksu.

Kehitysvammaisten toimintakeskukset ja senioritoiminta
Työ- ja päivätoiminnassa ja senioritoiminnassa olevilta asiakkailta peritään 
ateriamaksut, jotka määräytyvät Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin ravintokeskuksen tuottamien ateriapalvelujen hintojen mukaan. 
Seinäjoen toimintakeskuksen ateriamaksun hinta 5,90 euroa, Senioritoiminta 
Sennulan ja Kaarisillan päivätoiminnan aterian hinta 6,35 euroa sekä Ylistaron 
toimintakeskuksen aterian hinta 8,30 euroa.  Maksu sisältää kaupungin 
ruokapalvelujen laskuttama ateriahinnan ja päiväkahvin. Toimintaan kuuluvien 
retkien aikana asiakkaat maksavat itse ateriat.  
Niistä toimintakeskuksen kurssitoiminnoista, jotka ovat lisänä normaaliin 
toimintaan, peritään asiakkailta materiaaleista yms. omavastuuosuutena enintään 
10 euroa. Omavastuuosuus saa olla kuitenkin enintään materiaalikustannusten 
verran. 

TURVA-ASUNTOA KOSKEVAT MAKSUT

Turva-asuttamisesta kaupungin turva-asuntoon ei peritä maksua.

LASTENSUOJELUN MAKSUT

Lastensuojelumaksut koskevat lastensuojelulain mukaisena avohuollon 
tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestettyä perhehoitoa ja laitoshoitoa 
sekä asumispalvelua. Maksuja peritään lastensuojelulain (2007/417) 19 §:n ja 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 § ja asetuksen 20 
§:n mukaisesti.

Perittävät maksut tarkistetaan vuosittain. Maksu voidaan tarkistaa myös 
asianosaisten maksukyvyn tai olosuhteiden muuttuessa kesken vuotta. 

1. Vanhemmilta perittävät maksut
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Asiakasmaksulain 7§:n perusteella lastensuojelulain nojalla avohuollon 
tukitoimena, sijaishuoltona, tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai 
laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi 
voidaan, milloin se on asianomaisten toimeentulon edellytykset ja huollolliset 
näkökohdat huomioon ottaen perusteltua, periä lapsen vanhemmilta maksu, joka 
saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain (1975/704) 1-3 §:n 
perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen.
Asiakasmaksuista annetun asetuksen 20 § 1 mom. perusteella lastensuojelulain 
mukaisena sijaishuoltona, avohuollon tulitoimena tai jälkihuoltona järjestetystä 
perhehoidosta, laitoshuollosta taikka asumispalveluista lapsen vanhemmilta 
perittävä maksu jaetaan heidän kesken maksukyvyn mukaan. Vanhemmille 
määrätään erillinen maksu suhteessa kummankin vanhemman elatuskykyyn ja 
molemmille tehdään oma päätös. Päätöksen maksusta päätöksen tekee 
sosiaalityöntekijä. Elatusvastuu päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

Elatusvelvollisuus avioliitossa koskee aviopuolisoita sekä vanhemman omia ja 
puolisoiden yhteisiä lapsia. Avioliitossa ei ole elatusvelvollisuutta toisen 
aviopuolison lapsiin. Avoliitossa elatusvelvollisuus koskee vain omia ja parin 
yhteisiä lapsia, mutta elatusvelvollisuus ei ulotu avopuolisoon eikä hänen 
lapsiinsa. Elatusvelvollisuus eroaa toimeentulotuessa sovellettavasta perheen 
määrittelystä.

Elatusavun periminen
Kun vanhemman maksama elatusapu on vahvistettu elatussopimuksella tai 
tuomioistuimen päätöksellä, peritään elatusvelvolliselta lapsen hoitomaksun sijasta
vahvistettu elatusapu. 

Elatustuen periminen
Jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt osittain tai kokonaan vahvistetun elatusavun 
maksamisen kunta hakee elatustuen maksamista itselleen, jos lapsi on kunnan 
kustantamassa ympärivuorokautisessa hoidossa kodin ulkopuolella. Jos lapselle 
maksetaan sijoitushetkellä elatustukea, kunta vaatii elatustuen maksettavaksi 
kunnalle.

Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen
Maksua voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos henkilön elatusvelvollisuus, 
toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on 
perusteltu syy. 
Alentamisesta tai määritellyn korvauksen perimättä jättämisestä päättää lapsen 
asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

2. Lapselta perittävät maksut

Asiakasmaksuista annetun asetuksen 20 §:ssä viitataan asiakasmaksulain 7 §:n 2 
ja 3 momenttiin. Tämän säännöksen mukaan lastensuojelulain mukaisena 
avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta,
laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu voi 
olla enintään 1835,20 euroa/ kk. Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää 
palvelun tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia. 

Perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuneiden kustannusten 
korvaamiseksi peritään maksu lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14§:n 
mukaisista tuloista korvauksista tai saamisista. Tällaisia ovat eläkkeet, elinkorot, 
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elatusavut, avustukset tai muut jatkuvat tai kertakaikkiset tulot, korvaukset ja 
saamiset (esim. laitoshoidossa olevan hoitotuki, vammaistuki, opintoraha, 
sairauspäiväraha, työmarkkinatuki ja kuntoutusraha).

Lastensuojelulain 77 §:n mukaan lapsen tuloista on varattava 40 % hänen 
itsenäistymistään varten ja 60 % peritään lastensuojelukustannusten 
korvaukseksi.

Ryhmähenkivakuutuksen perusteella maksettava korvaus tai muu lapselle tuleva 
kertakaikkinen tulo, korvaus tai saaminen talletetaan lapsen tilille hänen 
itsenäistymistään varten. Mikäli ko. tulo on huomattavan suuri, lapselle hankitaan 
edunvalvoja.

                     Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaalihuollon asiakasmaksut 
asiatekstissä esitetyllä tavalla 1.1.2021 alkaen.

             Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot: tulosaluejohtaja Anneli Saarinen 
                   tulosaluejohtaja Päivi Saukko
                     lakimies Soile Lepistö
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