
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2014 1 (2)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/16
16.12.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

§ 438
Palveluasumisen osavuorokautisen hoidon ja päivätoiminnan 
asiakasmaksut

HEL 2014-014702 T 02 05 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän muutetun ehdotuksen 
mukaisesti, että palveluasumisen osavuorokautisen hoidon ja 
päivätoiminnan maksut ovat 1.1.2015 lukien 17,60 euroa 
vuorokaudessa.

Käsittely

Hannu Juvonen: Poistetaan kohta 2.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että palveluasumisen 
osavuorokautisen hoidon ja päivätoiminnan maksut ovat 1.1.2015 
lukien 17,60 euroa vuorokaudessa.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää oikeuttaa virastopäällikön 
päättämään jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen 
tarkistamisesta.

Esittelijän perustelut

Sosiaalilautakunta päätti 7.2.2012 § että mm. vain joko päivällä 
(päivähoito) tai yöllä (yöhoito) sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa 
toimintayksikössä annetusta hoidosta peritään sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen 
mukaiset enimmäismaksut 1.4.2012 lukien. Maksu oli vuonna 2013 
15,10 euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 17.12.2013 hyväksyä 1.2.2014 
lukien esityslistan liitteessä esitettyjen palvelujen maksut. Liite sisälsi 
mm. sosiaalihuoltolain mukaiseen palveluasumiseen liittyviä maksuja. 
Liitteessä ei mainittu osavuorokautisen hoidon ja päivätoiminnan 
maksuja. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti tällöin oikeuttaa 
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sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön päättämään jatkossa 
samoilla periaatteilla edellä mainittujen maksujen tarkistuksista. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksut perustuvat osin asiakasmaksuista 
annettuun lakiin tai asetuksiin. Maksujen euromäärät annetaan 
asetuksen muutoksella pohjautuen indeksitarkistuksiin. Osa maksuista 
on kunnan päätettävissä. Sosiaali- ja terveysvirastossa on toiminnan 
yhtenäisyyden ja asiakkaiden tasavertaisen kohtelun takaamiseksi 
tarkoituksenmukaista tarkistaa virastopäällikön päätöksellä nämä 
maksut noudattaen samoja yleisperiaatteita kuin lainsäädännön kautta 
määräytyvissä maksuissa.  

Vuonna 2014 palveluasumisen osavuorokautisen hoidon maksu on 
16,10 euroa ja päivätoiminnan maksu kokopäivältä 16,10 euroa. Mikäli 
asiakas osallistuu toimintaan alle 4 tuntia päivässä, peritään puolet 
maksusta, joka on 8,05 euroa.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 
muuttamisesta annetulla valtioneuvoston asetuksella 842/2014 
tarkistetaan päivä- ja yöhoidon maksua niin, että asiakkaalta voidaan 
periä enintään 17,60 euroa 1.1.2015 lukien.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi
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