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SOSIAALITOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN
Noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen
määräyksiä. Tekstissä mainitut pykäläkohdat viittaavat sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annettuun asetukseen (9.10.1992/912) ja siihen myöhemmin tehtyihin
muutoksiin sekä asiakasmaksulakiin 734/92.
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AVOPALVELUMAKSUT

1.1 Kotona annettava palvelu 3§
Kotipalvelun laskutuksessa käytetään tuntiperusteista maksatuskäytäntöä seuraavan
taulukon mukaisesti:
SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN KUUKAUSIMAKSUTAULUKKO 1.1.2018 ALKAEN

Hlö Tuloraja

1
2
3
4
5
6

Tuettu 1

Tuettu 2

Tuettu 3

Valvottu

Tehostettu

e/kk

1-5,75h/kk

6-9,75h/kk

10-19,75h/kk

20-29,75h/kk

30-h/kk

588
1084
1701
2103
2546
2924

%
19
12
10
9
8
7

%
23
16
12
10
9
8

%
28
18
13
11
10
9

%
31
20
15
13
12
10

%
35
22
18
15
13
11

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

Tukipalvelumaksut (ateria-, asiointi-, yms. tukipalvelut) määritellään erikseen

-

Säännöllisen kotihoidon asiakkaan kanssa kotipalveluohjaaja laatii yhdessä hoito- ja
palvelusuunnitelman. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkastetaan aina asiakkaan
palvelutarpeen muuttuessa.

-

Kuukausituloina huomioidaan palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan
yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitonomaisissa 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.

Asiakasmaksut tarkastetaan aina, kun perheen koossa, kuukausituloissa tai palvelun
tarpeessa tapahtuu oleellisia muutoksia. Maksupäätös uusitaan siitä päivästä alkaen, kun
todetaan muutoksen olevan pysyvä.
Maksua ei peritä sotavammalain mukaisilta vähintään 25%:n elinkoronsaajilta, joiden
osalta valtiokonttori korvaa palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset.
Alin jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta perittävä maksu on 5.00e/kk.
Laskutusväli kahden kuukauden välein, jos kotipalvelu maksu vähäinen alle 20e/kk.
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1.2 Tilapäinen kotona annettava palvelu ja lapsiperheiden kotipalvelu
Tilapäisestä kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun maksuista ei säädetä
asiakasmaksulaista eikä asetuksessa muuta kuin, että perittävä maksu saa olla enintään
palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
Tilapäinen asiakkuus kotihoidossa voi kestää enintään 3 kuukautta. Tämän jälkeen
asiakkaalle määritellään säännöllinen kuukausi maksu.
Lapsiperheiden kotipalvelua voi saada pääsääntöisesti enintään 4pv/kk. Jos palvelun tarve
jatkuu yli 4pv, maksuissa noudatetaan säännöllisen kotihoidon maksuja.
Kotihoito käyntikerta (h/käynti)

<2
2-4
5>

12.00e/h
18,50 e/h
25,00 e/h

1.3 Palveluseteli
Kotihoitoon myönnettävän palvelusetelin arvon kunta voi päättää itse. Isossakyrössä
palvelusetelin myöntää kotipalveluohjaaja. Isonkyrön kunnassa palveluseteliä on käytetty
kunnan tuottaman kotipalvelun vaihtoehtona. Palveluseteli on määrärahasidonnainen
palvelu.
Sosiaalihuoltolain 29b (388/2008) mukaan jatkuvan ja säännöllisesti annettavan
kotipalvelun sekä yhdessä sen kanssa tai erikseen annettavan kotisairaanhoidon
hankkimiseksi kunta voi antaa palvelusetelin, jonka arvon tulee olla vähintään 27 euroa
tuntia kohti, jos kotitalouden tulot eivät ylitä 2 momentin mukaan määräytyvää tulorajaa.
Tulorajan ylittävä tulo vähentää palvelusetelin täyttä määrää kotitalouden koon mukaan
määräytyvällä prosenttiosuudella tulorajan ylittävästä tulosta jaettuna 60:llä. Alin
palvelusetelin arvo on kuitenkin vähintään 7 euroa tuntia kohti.
Palvelusetelin arvo määrätään sosiaalihuoltolain 29 b §:n 2 momentissa säädettyjen
tulorajojen perusteella. Myös näitä tulorajoja on korotettu sosiaali- ja terveysministeriön
21.11.2013 antaman ilmoituksen mukaan. Tilapäisen kotipalvelun tai kotisairaanhoidon
hankkimiseksi annettavan palvelusetelin arvon tulee olla kohtuullinen. Viranhaltijalla on
mahdollisuus korottaa palvelusetelin arvoa, mikäli asiakkaan maksukyky on heikko.
- Jatkuva ja säännöllinen kotihoito palvelusetelin arvo on vähintään 27e/h
- Tilapäinen kotihoidon palveluseteli (alle 3vkoa) 25e/h ja
- lauantain klo 18.00 – sunnuntain klo 21.00 välisenä aikana 32e/h
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1.4 Kotiin annettavat tukipalvelut
Sosiaalihuoltoasetuksen 9§:n 2. kohdan mukaan järjestetään tukipalveluja, kuten ateria-,
vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä
edistäviä palveluita. 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:
1.4.1 Ateriapalvelut
Kaikki päivän ateriat
Vierasaterian hinta

13,50e (koskee palvelukodin ja hoivan asiakkaita sekä
alakerran 5:den asunnon asukkaita)
7,30

Kauppapalvelu

5 e/kerta

1.4.2 Hygieniapalvelu
Sauna + pyykit
Sauna + kuljetus
Pyykkipalvelu

5e/kerta
6.50e/kerta
19e/kk (kuljetus, pesuaineet ja silitys/mankelointi)

1.4.3 Päivätoiminta
Kunta voi määrittää muun päivätoiminnan hinnan. Perittävä maksu saa olla enintään
palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.
Päivätoiminta
Omaishoidontuen saajat päivätoiminta

14e/pv (päivätoiminta, koko pvän ruuat,
saunapäivän pyykit ja saunominen)
7e/pv (päivätoiminta, koko pvän ruuat,
saunapäivän pyykit ja saunominen)

1.4.4 Turvapalvelu
Turvapuhelinpalvelut ostetaan Stella Kotipalvelut Oy:ltä, joka laskuttaa
asiakasta.
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2

KULJETUSTUET

2.1 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu
Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tarkoituksena on tukea ja edistää iäkkäiden
henkilöiden liikkumista, omatoimista asiointia ja kotona asumista. Sosiaalihuoltolain
mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen palvelu, jota myönnetään määrärahojen
puitteissa. Kuljetuspalvelu kohdennetaan kotona asuville ShL- kuljetuspalvelun tavoitteena
on tukea omassa kodissa asumista ja itsenäistä asioimista.
Shl-kuljetuspalvelun myöntämisperusteet päätetty perusturvalautakunnassa 18.12.13 §89 .
Shl-mukaisia kuljetuspalveluita on mahdollista saada pääsääntöisesti asiointiin oman
kunnan alueella.
Sosiaalihuoltolain mukaisena kuljetuspalveluna on mahdollista myöntää pääsääntöisesti 812 yhdensuuntaista taksimatkaa/kk.
Kuljetuspalvelun omavastuuosuus on linja-autotaksan suuruinen.
2.2 Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu
Vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalvelukäytännöistä on laadittu oma ohjeistus, joka
vahvistettu perusturvalautakunnassa 18.12.13 §89
Kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, jolla on erityisiä vaikeuksia
liikkumisessa ja jotka eivät kykene vammasta tai sairaudesta johtuen käyttämään julkisia
kulkuneuvoja ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
Vaikeavammaiselle henkilölle myönnetään välttämättömät työ- ja opiskelumatkat ja sen
lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa
kuukaudessa.

Kuljetuspalvelun omavastuuosuus on linja-autotaksan suuruinen.

7

3 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET ASUMISPALVELUT
Asumispalveluja järjestetään sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten
erityishuollosta annetun lain nojalla. Asiakasmaksun määräytymiseen vaikuttaa se, minkä
lain nojalla asumispalvelu on järjestetty.
Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä
tarvitsevat apua ja tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Asumispalveluja
järjestetään vanhuksille, kehitysvammaisille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.
Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty
asiakasmaksulaissa tai – asetuksessa, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun.
Maksun määräytyminen
• Huomioon otettavat tulot
- eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot, rahana maksettavaksi
määrätty syytinki
- pääomatulot, myös laskennallinen metsätulo
- asiakkaan ensisijaiset etuudet (asumistuki, hoitotuki) edellytetään haettaviksi
Tulot otetaan huomioon nettomääräisenä.
Hoitomaksua määrättäessä otetaan huomioon myös asiakasmaksulain 7 c §:n
(puolison elatuksen turvaaminen) sekä 11 §:n (maksun perimättä jättäminen ja
alentaminen) säädökset. Maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä
viranhaltijapäätöksellä, mikäli vahvistettu maksu aiheuttaisi toimeentulotuen tarpeen.
Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen
edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti
enintään vuoden ajalta. Hoitomaksut määritellään samojen perusteiden mukaan sekä
omassa toiminnassa että kunnan ostaessa asumispalvelua yksityisiltä
palveluntuottajilta.
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3.1 Mielenterveysasiakkaiden ja päihdehuollon asumispalveluista perittävät maksut
Asumispalveluiden asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksulain 1 §:ään, jonka mukaan kunnalliset 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 määrittää maksuperusteet.
Mielenterveyskuntoutuja ja päihdehuollon asumispalveluissa oleva maksaa ostopalvelun
tuottajalle vuokran ja ateriamaksut. Palvelujen tuottaja määrittelee maksut.
Maksukykyä määriteltäessä tuloina huomioidaan käytettävissä olevat nettotulot.
Käyttövara 170-190e/kk
Erityishoitotuesta otetaan palvelumaksua määriteltäessä huomioon korotetun hoitotuen
määrä.
Palvelumaksun perimisestä poissaolon ajalta noudatetaan asiakasmaksu asetuksen 32§:n
määräyksiä.
3.2 Kehitysvammaisten asumispalvelut
Kotikuntalain muutoksella (1377/2010) ja sosiaalihuoltolain muutoksella (1378/2010)
lisättiin vanhusten ja vammaisten oikeutta valita vapaasti oma asuinpaikkansa.
Kotikuntalain 3a §:n mukaan ”Jos henkilö on sijoitettu perhehoitoon, laitoshoitoon tai
asumispalvelujen avulla järjestettyyn asumiseen muun kuin kotikuntansa alueelle, voi hän
3 §:n 1 kohdan estämättä valita uudeksi kotikunnakseen sen kunnan, jonka alueella
olevassa toimintayksikössä tai asunnossa hän asuu. Valintaoikeuden käyttäminen
edellyttää, että hoidon tai asumisen arvioidaan kestävän tai on kestänyt yli vuoden.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92) 4:2 §:n mukaan
kehitysvammaisten erityshuollosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu erityishuolto ja lain
39 §:ssä tarkoitettu kuljetus ovat maksuttomia. Kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan
kuitenkin periä enintään siitä aiheutuvat kustannukset. Lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle
annettavaa osittaista ylläpitoa ja lain 28 §:ssä tarkoitettua opetusta saavan lapsen
osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta.
Ylläpitomaksu saa olla enintään asumispalvelun järjestämisestä aiheutuneiden
kustannusten suuruinen.
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3.3 Palvelukoti
Palveluasumisen laitosmaksut 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.
Palvelusta perittävä kuukausimaksu saa olla enintään sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuasetuksessa (912/1992) säädetyn maksuprosentin osoittama määrä
tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista.
Palvelumaksu määräytyy palvelukodilla samoin perustein kuin kotihoidossa
Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:
.
Henkilömäärä
1
2*

Tuloraja
euroa/kk
588
1084

Maksuprosentti
35
22

*pariskunnan asuessa palvelukodilla

Perusturvalautakunta on päättänyt käyttövaran suuruudeksi 170 euroa/kk.
Palvelukotiin haetaan hakemuksella ja hakemukset käsitellään SAS-ryhmässä.
Palvelukodissa annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa
palvelu- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelmaa tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa.
Huomioon otettavat tulot. Kuukausituloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän
veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Eläkkeensaajan hoitotuki
otetaan myös huomioon.
Tulot, joita ei oteta huomioon. Asiakasmaksuasetuksen 29 §:ssä määritellään ne tulot,
joita ei palvelumaksua määrättäessä oteta huomioon. Tuloina ei oteta huomioon mm.
asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia
sairaanhoito- ja tutkimuskuluja sekä rintamalisää.
ASIAKASMAKSU KOOSTUU PALVELUKODILLA SEURAAVISTA:
•
•
•
•
•

Palvelumaksu tulojen mukaan
Ateriamaksu 13,50 €/pv
Pyykki 19.00 € /kk
Tarvikemaksu 15,00€/kk
Vuokra 9,80 €/m2
▪ 19m2 -> 186,20
▪ 22m2 -> 215,60
▪ 23m2-> 225,40

Lyhytaikaishoidon maksu, joka peritään esim. intervalliasiakkailta on 32e/vrk.
Lyhytaikaishoito ei kerrytä maksukattoa ja sairaalassaoloajalta peritään ainoastaan
vuokra.
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3.4 Muut asumispalvelut
Kun kunta järjestää palvelut ostamalla ne yksityiseltä palveluntuottajalta, asiakkaalta
peritään samat maksut ja korvaukset kuin kunnan itse tuottamista vastaavista palveluista.
(Suomen Kuntaliiton yleiskirje 21.3.2000 nro 14/80/2000).
Maksuja vahvistettaessa ja perittäessä on varmistettava asukkaan toimeentulo.
4 LAITOSHOIDON MAKSUT
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan.
Maksun perimisessä noudatetaan asiakasmaksulain 7 c §:n mukaisia enimmäismääriä.
Asiakkaan katsotaan olevan pitkäaikaisessa laitoshoidossa:
- jos ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta
- jos ympärivuorokautinen laitoshoito on kestänyt yli kolme kuukautta ja potilaan
toimintakyky on heikentynyt niin, että hän tarvitse jatkossakin laitoshoitoa.
Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksut
Hoitomaksu määräytyy asiakkaan henkilökohtaisten tulojen perusteella. Maksu voi olla
enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön pitää
jäädä vähintään 110 euroa kuukaudessa = käyttövara.
Jos potilas on ennen laitoshoidon alkamista elänyt avioliitossa tai avoliitossa ja hänen
kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy
puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu voi olla enintään
42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista.
Jos laitoshoidossa olevan puolison tulot ovat pienemmät kuin kotiin jäävän puolison,
määrätään maksu hoidossa olevan henkilökohtaisten tulojen mukaan. Samoin tehdään
silloin, jos molemmat puolisot ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa.
Maksun perusteena olevat tulot
Tuloina otetaan huomioon nettotulot sekä verosta vapaat tulot. Tuloina huomioidaan
palkkatulot, eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, eläkkeen saajan hoitotuki,
elinkorot ja muut henkilökohtaiset tulot. Huomioon otetaan myös pääomasta ja muusta
omaisuudesta saatavat nettotulot kuten korko-, osinko- ja vuokratulot.
Tuloselvitys tehdään päätöksentekoajankohdan mukaisten tulojen perusteella.
Eläkkeensaajat saavat myös yli 3kk ylittävän laitoshoidon aikana hoitotuen itselleen.
Hoitotuki otetaan huomioon tulona hoitomaksua määriteltäessä.
Ylimääräistä rintamalisää saavien rintamaveteraanien korotettuun ja ylimpään hoitotukeen
aletaan maksaa 50 euron suuruista veteraanilisää 1.9.2010 alkaen. Veteraanilisä otetaan
huomioon pitkäaikaisen laitoshoidon maksun perusteena.
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4.1 Lyhytaikainen laitoshoito
Lyhytaikaiset laitoshoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuasetuksen 12§:n mukaan. Hoidosta ja ylläpidosta voidaan periä
lyhytaikaisessa hoidossa olevalta 48,90 e hoitopäivältä. Maksukaton ylittymisen jälkeen
lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa periä enintään 22,50 e hoitopäivältä. Hoitopäivämaksun
saa laskuttaa vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen
laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua lähtöpäivältä.
Päivähoidon maksu on 22,50 e/päivä, maksukaton ylittymisen jälkeen 0 e/päivä.
Maksukatto (683e/v)
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6a § mukaan määritetään
eräiden palvelujen asiakasmaksuista palvelun käyttäjälle kalenterivuoden aikana
aiheutuville kustannuksille 683e enimmäismäärä, maksukatto. Maksukaton ylittymisen
jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden
loppuun. Laitoshoidosta voidaan kuitenkin periä maksu palvelun käyttäjän ylläpidosta
maksukaton ylittymisen jälkeenkin.
5 MUUT MAKSUT
5.1 Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut
Laki asiakasmaksuista §6b
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja
huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön
avulla. Palveluista, jotka kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän ajaksi ja
jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa peritään:
vuorokaudelta (24h), enintään 3vrk/kk 11.40 e
5.2 Palvelukodin alakerran asuntojen maksut
Asuntoihin vuokraan sisältyy lämmitys, sähkö ja vesimaksut sekä sauna. Vuokra.
9.00e/neliö. Palvelukodin alakerran asunnoissa asukas maksaa kaikki asumiseensa ja
elämiseensä liittyvät menot omista tuloistaan. Palvelumaksu määräytyy palvelukodilla
samoin perustein kuin kotihoidossa
Tarvikemaksu
Ravinto
Vuokra

15e
13.50e kaikki ateriat
9.80/m2

5.3. Mielenterveysasiakkaiden ateriamaksu päivätoiminnassa
Asiakkailta peritään ateriamaksua 4,50 e/pv

Sosiaalityöntekijä voi käyttää harkintaa asiakasmaksun vapautuksessa.
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6 LASTENSUOJELUALAIN MUKAISET MAKSUT 20§
6.1 Vanhemmilta perittävät maksut
Asiakasmaksulain 7 §:n 1 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena
sijaishuoltona, avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta tai
laitoshuollosta taikka asumispalveluista lapsen vanhemmilta perittävä maksu jaetaan
heidän kesken maksukyvyn mukaan. Määrättävä maksu voi olla enintään lapsen
elatuksesta annetun lain 1-3 §:n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen.
Asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 3 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena
sijaishuoltona, avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta tai
laitoshuollosta taikka asumispalveluista lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu voi olla
enintään 1432,40 € kuukaudessa. Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun
tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Perittävät maksut tarkastetaan vuosittain. Maksu voidaan tarkastaa myös asianosaisten
maksukyvyn tai olosuhteiden muuttuessa kesken vuotta.
Vanhemmilta peritään pääsääntöisesti alla olevan taulukon mukainen maksu joka
määräytyy lapsen omien vanhempien nettotulojen ja perheen koon mukaan. Taulukko
noudattelee oikeusministeriön antamaa ohjetta koskien elatusavun määräytymisestä.
PERHEEN
NETTOTULOT
KUUKAUDESSA
Kotona asuvien
KorvausKorvaus- Korvaus- Korvausperheenjäsenten lkm
luokka 1
luokka 2 luokka 3 luokka 4
1
1080e
1350e
1740e
2220e
2
1370e
1670e
2120e
2730e
3
1670e
2070e
2670e
3420e
4
2040e
2460e
3110e
4030e
5
2340e
2840e
3610e
4650e
Perittävä kk korvaus
90e
150e
210e
300e
Kustakin seuraavasta henkilöstä lisätään korvausluokan vähimmäistulorajaan
180e.
Yhdessä asuville vanhemmille määrätään maksu heidän yhteisten nettotulojensa
perusteella. Erillään asuville vanhemmille määrätään erillinen maksu suhteessa
kummankin vanhemman nettotuloihin ja molemmille tehdään oma päätös. Perittävästä
maksusta päätöksen tekee sosiaalityöntekijä.
Asiakasmaksulain perusteella asetetusta maksusta ei kerry lapselle itsenäistymisvaroja.
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Maksua ei peritä tilapäisestä alle 30 vrk:n kestävästä sijoituksesta.
Kun vanhemman maksama elatusapu on vahvistettu elatussopimuksella tai
tuomioistuimen päätöksellä, peritään elatusvelvolliselta lapsen hoitomaksun sijasta
vahvistettu elatusapu.
Vahvistetusta elatusavusta kertyy lapselle itsenäistymisvaroja 40%:ia.
Hoitopäiviksi katsottavat päivät maksua määrättäessä:
Kaikki lastensuojelu laitoksessa ja perhehoidossa kirjoilla olopäivät ovat hoitopäiviä, koska
hoitovastuu on laitoksella tai toimintayksiköllä ja lapselle on jatkuvasti varattu siellä
hoitopaikka. Korvaus voidaan periä päätöksen mukaisesti esimerkiksi karkumatkankin
ajalta. Korvaus peritään hoitoon tulopäiviltä ja lähtöpäiviltä. Mikäli laitoshoito tai perhehoito
keskeytyy sovitusti yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä asiakasmaksuasetuksen
32 §:n 2 momentin mukaisesti viisi päivää ylittävältä ajalta.
Vahvistetun elatusavun periminen
Asiakasmaksulain 7 §:n 2 momentin mukaan kunta voi maksua vahvistamatta periä ja
nostaa lapselle tuomioistuimen päätöksellä tai elatussopimuksella vahvistetut elatusavut
siltä ajalta, jolloin lapsi saa perhehoitoa tai laitoshuoltoa taikka asumispalveluja sekä
käyttää ne perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten
korvaamiseksi.
Vahvistettu elatusapu peritään pääsääntöisesti sijoitusta seuraavan kuukauden alusta.
Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen
Maksua voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos henkilön elatusvelvollisuus,
toimentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on perusteltu
syy. Taulukon mukaisen maksuluokan alentamisesta tai määritellyn korvauksen perimättä
jättämisestä päättää sosiaalityöntekijä.
Tulojen huomioon ottaminen maksupäätöksessä
Huomioon otettavat tulot:
Ansiotulojen lisäksi otetaan huomioon eläkkeet, elinkorot, elatusavut, elatustuki sekä muut
jatkuvat henkilökohtaiset tulot samoin kuin pääomasta sekä muusta omaisuudesta
saatavat tulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot sekä itsenäisestä
ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot.
Lapsilisä peritään laitoshoidossa olevien osalta hoidon korvaukseksi ja perhehoidossa
olevan osalta maksetaan suoraan perhehoitajalle.
Tuloihin kuulumattomat avustukset ja etuudet
Tuloin ei oteta huomioon hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen
perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, opintorahaa,
aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja
muita vastaavia avustuksia ja korvauksia. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon
suoritetut elatusavut ja päivähoitomaksut.

6.2 Lapselta perittävät maksut
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Asiakasmaksulain 7 §:n 3 momentin mukaan lastensuojelulaissa tarkoitetuista
perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuneiden kustannusten
korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi katsottava maksu myös lapsen tai nuoren
asiakasmaksulain 14 §:n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamisista.
Asiakasmaksulain 14 §:n mukaan lapsen tuloilla tarkoitetaan mm. eläkkeitä, elinkorkoja,
avustuksia tai muita jatkuvia taikka kertakaikkisia tuloja, korvauksia tai saamisia, jotka
maksetaan siltä ajalta, jonka laitoshoito tai perhehoito kestää.
Asiakasmaksuasetuksen 20 §:n 2 momentin mukaan lapsen tai nuoren tuloista,
korvauksista tai saamisista perittävä korvaus saa olla enintään 1432,40 e/kk, eikä se saa
ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia.
Lapselta tai nuorelta perittävä maksu määrätään kuukausimaksuna toistaiseksi. Maksua
tarkistetaan, jos nuoren maksukyky on olennaisesti muuttunut - kuitenkin vähintään kerran
vuodessa.
Elatustuki ja lapsilisä ovat yksi niistä lapsen tuloista, joiden maksamista kunta voi
elatustukilain 11 §:n ja lapsilisälain 11 §:n mukaan hakea itselleen, jos lapsi on kunnan
kustantamassa ympärivuorokautisessa hoidossa kodin ulkopuolella kalenterikuukautta
pidemmän ajan. Elatustuki ja lapsilisä maksetaan tällöin kunnalle aikaisintaan hoidon
alkamista seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Elatustuen ja lapsilisän voi hakea
kunnalle hoidon korvauksena myös niissä tilanteissa kun elatustukea tai lapsilisää ei ole
haettu aikaisemmin lapselle vaikka elatustuen tai lapsilisän saamisen edellytykset
olisivatkin olleet olemassa.
Lastensuojelulain 77 §:n mukaan lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista on
varattava aina vähintään 40 % hänen itsenäistymisvaroihinsa - 60 % voidaan käyttää
hoidon korvauksena. Itsenäistymisvarojen määrää laskettaessa ei lapsilisää kuitenkaan
oteta huomioon.
Lastensuojelulain 77 §:n 2 momentissa säädetään lisäksi tilanteesta, jossa kodin
ulkopuolelle sijoitetulla lapsella ei ole asiakasmaksulaissa tarkoitettuja tuloja, korvauksia
tai saamisia taikka ne ovat riittämättömät. Tällaisessa tilanteessa kunnan on tuettava lasta
tai nuorta asumiseen, koulutukseen ja muuhun itsenäistymiseen liittyvissä menoissa
tarpeellisen suuruisilla itsenäistymisvaroilla. Uudessa lastensuojelulaissa ei ole säädetty
itsenäistymisvarojen enimmäis- tai vähimmäismäärästä, koska itsenäistymisvarojen
tarkoituksena on tukea nuoren itsenäistymistä todellisuudessa aiheutuvien kustannusten
mukaisesti.
Mikäli lapselle ei kerry omista tuloista, korvauksista tai saamisista itsenäistymisvaroja
taikka ne ovat riittämättömät, tulee lapselle tai nuorelle maksaa itsenäistymisvaroja.
Ryhmävakuutuksen perusteella maksettava korvaus tai muu lapselle tuleva kertakaikkinen
tulo tai saaminen talletetaan lapsen tilille hänen itsenäistymistään varten. Mikäli ko. tulo on
huomattavan suuri, lapselle hankitaan edunvalvoja.
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7

PERHEHOITO

Hoitopalkkiota korotetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön määräämillä
indeksikorotuksilla.
Perhehoitajalle maksettava hoitopalkkio (huostassa oleva lapsi)
Perhehoitajalain mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 816,21 e/kk 1.1.2020 lukien.
Kunnat voivat maksaa myös 816,21 euron vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita.
Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää
pienempänä.
Jälkihuoltona toteutettava perhehoito neuvotellaan perhehoitajien kanssa erikseen.
Kriisisijoitus, kiireellinen sijoitus
Kriisi- tai päivystysluontoisessa perhesijoituksessa perhehoitajalle maksettava hoitopalkkio
on 35,00 €/vrk/lapsi. Hoitopalkkio kriisi- tai päivystyssijoituksen ajan, enimmillään kahden
viikon ajan.
Lyhytaikainen perhehoito
Omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito perheen kotona (sosiaalihuoltolain perusteella)
1- ja 2- maksuluokassa 31,03 e/vrk ja 3-maksuluokassa 46,57 e/vrk.

KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN
Kulukorvauksen vähimmäismäärä on 423,31 e /hlö/kk 1.1.2020 alkaen.
Perhehoitajalle maksetaan suoraan lapsilisä ja mahdolliset hoitotuet, jonka perhehoitaja
itse hakee.
Kulukorvaus
Kulukorvauksen tarkoituksen on korvata perhehoidossa olevan henkilön ravinnosta,
asumisesta, harrastuksista, henkilökohtaisista tarpeista ja muusta elatuksesta aiheutuvat
tavanomaiset menot sekä ne tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset, joita muun
lainsäädännön nojalla ei korvata. Lisäksi kulukorvaus sisältää lastensuojelulain (417/2007)
nojalla perhehoitoon sijoitetulle lapselle tai nuorelle hänen omaan käyttöönsä
lastensuojelulain 55 §:n nojalla annettavat käyttövarat; 2 mom. 1) alle 15-vuotialle lapselle
määrä, joka vastaa hänen yksilöllistä tarvettaan ja 2) yli 15-vuotiaalle vähintään määrä,
joka vastaa yhtä kolmasosaa lapsen elatusturvalain (671/1998) 7 §:ssä säädetystä
yhdelle lapselle suoritettavasta elatustuen määrästä (vuonna 2017 155,50 €/kk) 3. mom.
Alaikäisellä on oikeus itse päättää 2. momentin perusteella maksettujen varojen käytöstä
sen estämättä, mitä holhoustoimesta annetussa laissa säädetään 4 mom. Lapsen
sijoituspaikan tulee pitää kirjaa lapselle annettujen käyttövarojen maksamisesta.
Maksetut käyttörahat tulee ilmoittaa vuosittain.
Kun nuori on suorittamassa asevelvollisuuttaan, siviilipalvelusta tai opiskelee toisella
paikkakunnalla ja käy viikonloppuisin sekä lomillaan sijaisperheessä, maksetaan
sijaisperheelle kulukorvausta 186 €/kk.
Erilliskorvauksena tarvittaessa korvataan sänky enint. 150 € sekä koulupöytä ja tuoli enint.
150 €. Hankinnoista sovittava etukäteen sosiaalityöntekijän kanssa.
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Ansionmenetyskorvaus
Perhehoitajan jäädessä kotiin hoitamaan sijoitettua lasta hänelle voidaan maksaa
kotihoidontuen suuruinen määrä ansionmenetyskorvausta. Korvauksen maksaminen
edellyttää sitä, että tilanteessa moniammatillisen tiimin arvion mukaan lapsen etu on se,
että sijaisvanhempi jää kotiin lapsen kanssa. Ansionmenetyskorvauksen perusteita
harkitaan asiakassuunnitelmaneuvottelussa. Korvauspäätös on aina määräaikainen.
Ansionmenetystä voidaan maksaa esim. jos sijaisvanhemman on perusteltua jäädä kotiin
sijoituksen alussa tai lapsi tarvitsee sijoituksen aikana lyhyen aikaa sijaisvanhemman tuen
kotiin.
Harrastusmenot
Harrastusmenoja ja harrastuksiin liittyviä matkakustannuksia korvataan vuosittain enintään
500 € kuitteja vastaan, keväällä 250 € ja tarvittaessa syksyllä 250 €.
Lisäksi erikseen korvataan tilapäisluontoiset kohtuulliset harrastusmenot esim. sukset ja
luistimet.
Polkupyörään 2-3 vuoden välein enintään 300 €.
Hankinnoista on sovittava etukäteen sosiaalityöntekijän kanssa. Kustannukset korvataan
esitettyjä kuitteja vastaan.
Lisäksi korvataan tilapäisluonteiset kustannukset esim. kesäleirit (yksilöllisen harkinnan
mukaan). Näistä kustannuksista tulee keskustella erikseen sosiaalityöntekijän kanssa.
Terveydenhuoltomenot
Kulukorvaukseen sisältyvät tavanomaiset perusterveydenhuollon kustannukset kuten
terveyskeskusmaksut, lääkekustannukset infektiosairauksista jne.
Erikseen korvataan sairaalamaksut, poliklinikkamaksut, kohtuulliset kustannukset
silmälaseista ja piilolaseista. Linsseihin ei erityisiä hiontoja ym. Mikäli linsseihin täytyy
tehdä erityisiä toimenpiteitä, tarvitaan optikon tai silmälääkärin määräys. Lisäksi korvataan
kehykset enintään 100,00 e. Muut ei-tavanomaiseksi luokiteltavat terveydenhuoltomenot
kuten yksilöllisistä tarpeista johtuvat terapiamaksut, joita ei muun järjestelmän kautta
korvata korvataan. Jos hoitotuen myöntämisperusteena on sairaudesta aiheutuvat kulut,
katsotaan sairaudenhoitoa koskevat kustannukset korvattavaksi siitä. Korvauksista on
neuvoteltava etukäteen sosiaalityöntekijän kanssa. Terveydenhuollon matkakustannukset
on haettava ensisijaisesti Kelasta, omavastuuosuus korvataan.
Opinnot, yli 17-v.
Opintoraha on ensisijaisena etuutena tarkoitettu kattamaan opiskelusta aiheutuvat
kustannukset. Opintorahan käytöstä nuori ja sijaisvanhempi laativat yhdessä
suunnitelman, joka käydään läpi sosiaalityöntekijän kanssa. Erikseen korvataan
opiskelusta aiheutuvat suuret kustannukset kuten oppikirjat, erityisvaatetus, muut
välttämättömät erityisvälineet, matkakulut (Kelan koulumatkakorvauksen ylittävältä osalta)
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ym. opiskelusta aiheutuvat erityiset kustannukset, joita ei muun lainsäädännön nojalla
korvata.
Perhehoidossa olevan alle 21-vuotiaan keskiasteen tai lukion sekä ensimmäisen
ammattitutkinnon suorittamisesta johtuvat kulut korvataan edellä esitetyllä tavalla eikä
nuoren tarvitse kattaa näitä opintolainalla.
Hankinnat korvataan esitettyjä kuitteja vastaan.
Päivähoito
Kunnallisen päivähoidon kustannukset ja julkisen sektorin tuottamaan kerhotoimintaan
osallistumisen kustannukset korvataan. Jos lapsi menee kunnalliseen iltapäiväkerhoon,
asiasta neuvoteltava etukäteen sosiaalityöntekijän kanssa.
Muista erityisistä tarpeista johtuvat menot keskusteltava erikseen sosiaalityöntekijän
kanssa.
Matkakustannukset
Asiakassuunnitelmaneuvotteluiden matkakustannukset ja lapsen ja vanhempien tai
muiden läheisten tapaamisista aiheutuvat matkakustannukset korvataan perhehoitajalle
erikseen kulloinkin voimassa olevan Verohallinnon matkakustannuskorvausmäärän
mukaan. Myös mahdolliset koulumatkoista aiheutuvat kustannukset korvataan
Verohallinnon matkakustannuskorvausmäärän mukaisesti. Perhehoitaja laskuttaa
matkakustannukset erikseen.
Käynnistämiskorvaus
Perhehoidon käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on sosiaali- ja terveysministeriön
vuosittain vahvistama määrä. Tähän enimmäismäärään saakka voidaan korvata
lapsikohtaisesti hoidon käynnistymisestä aiheutuvia kodin irtaimistohankintoja,
mahdollisista sijaiskodin muutostöistä aiheutuvia kustannuksia sekä lisäksi sijoituksen
alkuvaiheessa tarvittavia vaatetus- ja muita perushankintoja alkuperäisiä kuitteja vastaan.
Perhehoitaja toimittaa luettelon tarvitsemistaan hankinnoista ja hankittuaan ne, toimittaa
alkuperäiset kuitit sosiaalitoimistoon, josta suoritetaan maksu perhehoitajan ilmoittamalle
tilille. Mikäli hoitosuhde kestää alle 3 (kolme) vuotta, perhehoitaja on velvollinen
palauttamaan tavarat/välineet takaisin kunnalle, antamaan ne lapsen joukkoon
seuraavaan sijoituspaikkaan tai korvaamaan kustannukset kunnalle.
Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 3006,24 euroa perhehoidossa olevaa
henkilöä kohti 1.1.2020 lukien.
Käynnistämiskorvaus maksetaan vain huostaan otettujen lasten perhesijoituksesta,
avohuollon sijoituksesta ei makseta käynnistämiskorvausta. Kiireellisen sijoituksen
yhteydessä voidaan korvata välttämättömät tarvikkeet.
Kuukausikooste
Perhehoitajan tulee toimittaa sosiaalityöntekijälle vapaamuotoinen kooste lapsen
tilanteesta/tapahtumista n. kerran kolmessa kuukaudessa.

