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1 Palveluiden määrittely

 1.1 Lyhytaikaisen tai tilapäisen palvelun määritelmä
 

Vakiintuneen käytännön mukaan kotiin annettava palvelu on tilapäistä, kun sitä 
annetaan harvemmin kuin kerran viikossa tai palvelua annetaan alle kaksi 
kuukautta. Palvelu on tilapäistä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

 Jos asiakas saa palvelua joka toinen viikko 6 kuukauden ajan 
 Jos asiakas saa palvelua joka viikko yhteensä 6 viikon ajan
 Jos asiakas saa palvelua harvemmin kuin kerran viikossa toistaiseksi    

Kotiin annettavat palvelut ovat kuitenkin jatkuvia ja säännöllisiä asiakasmaksulain 7 
b §:n perusteella silloin, kun palvelua annetaan kerran viikossa ja se on kestänyt tai 
sen arvioidaan kestävän yli 2 kuukautta. 

Vakiintuneen käytännön mukaan asumispalvelut, laitoshoito ja perhehoito ovat 
lyhytaikaisia silloin, kun palvelu kestää alle kolme kuukautta. Edellä esitetyt palvelut 
ovat pitkäaikaisia asiakasmaksulain 7 b §:n perusteella silloin, kun palvelu on 
kestänyt tai sen arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. 

2. Asiakasmaksun määrittämisen perusteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta säädetään laissa ja asetuksessa. 
Asiakkaalta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia 
kustannuksia (AML 2§). Kunta voi päättää periä laissa ja asetuksessa säädettyjä 
enimmäismaksuja pienempiä maksuja tai päättää kokonaan palvelun 
maksuttomuudesta.  
 
Asiakasmaksujen perusteista ja rajoista päättää Helsingin kaupungissa sosiaali- ja 
terveyslautakunta (Hallintosääntö 10 luku 1 § mom. 3 kohta 1). 
 
Helsingin kaupunginhallitus päätti 1.2.2016, ettei kaupunki tee asiakasmaksuihin 
valtioneuvoston asetuksessa (1350/2015) säädettyjä tasokorotuksia. Tämän 
johdosta Helsingin kaupunki ei peri asetuksen ja lain mahdollistamia 
terveydenhuollon tasamaksujen enimmäismaksuja. Helsingin kaupunki korottaa 
maksuja indeksin perusteella tai mikäli sosiaali- ja terveyslautakunta erikseen 
päättää maksujen korotuksista. 

Lainsäädännössä ja asetuksessa säädettyjä enimmäismaksuja tarkistetaan joka 
toinen vuosi kansaneläkeindeksin perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriö 
julkaisee tarkistetut enimmäismäärät marraskuun aikana, ja tarkistukset tulevat 
voimaan seuraavana vuonna 1. tammikuuta (Asetus 33 a §).   
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Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja päättää terveydenhuollon tasamaksujen 
indeksien perusteella tehtävistä korotuksista delegointipäätöksen 13.2.2018 § 34 
perusteella.   

Asiakasmaksulain osauudistuksen muutokset päätettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnassa 11.5.2021 § 95. 
 
Asetuksen mukaan tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä 
kohtuullinen maksu. Tilapäisen kotisairaanhoidon enimmäismaksuista säädetään 
asetuksen 3 §:ssä. 
 
Lyhytaikaisen palveluasumisen ja tilapäisen asumisen asiakasmaksuista ja niiden 
enimmäismääristä ei säädetä asiakasmaksulaissa tai asetuksessa. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta päättää lyhytaikaisesta palveluasumisesta ja tilapäisestä 
asumisesta perittävistä asiakasmaksuista ja niiden enimmäismääristä. 

2.1 Asiakasryhmät, joilta ei peritä asiakasmaksua

Rintamaveteraanit ja sotainvalidit
 Rintamaveteraanit sekä sotainvalidit saavat kotona annettavat palvelut 

maksutta
 Kotona annettavasta palvelusta ei peritä maksua henkilöltä, joka on ennen 

vuotta 1991 asevelvollisena 
 tai YK-joukoissa vammautunut tai sairastunut, ja haitta-aste on 

sotilasvammalain mukaan vähintään 20 %.
 Asumispalvelut eivät ole rintamaveteraaneille maksuttomia, silloin kuin olo 

niissä on lyhytaikainen.

Lisäksi arviointikäynti kotihoidon palvelujen tarpeesta on asiakkaalle maksuton, sillä 
se katsotaan terveyttä edistäväksi käynniksi. Kotihoidon palveluseteliasiakkuuden 
väliarviointikäynnit ovat myös asiakkaalle maksuttomia.
 
Lapsiperheet (sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 2.5.2017 § 122):

 lastensuojelun asiakkaana olevilta perheiltä, joille myönnetään kotipalvelua 
lastensuojelun avohuollon tukitoimena ja kotipalvelu on kirjattu lapsen 
asiakassuunnitelmaan

 sosiaalihuoltolain mukaisen sosiaalityön asiakkuudessa olevien erityistä 
tukea tarvitsevien lasten perheiltä, joille kotipalvelun tarve on kirjattu 
asiakassuunnitelmaan

 pitkäaikaisen vammaispalvelun piirissä olevilta asiakasperheiltä, joiden 
pitkäaikaisen tuen tarve on kirjattu asiakassuunnitelmaan

 asiakasperheiltä monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin jakson aikana 
(maksimissaan kolme kuukautta), ja kotipalvelun tavoitteet on kirjattu 
vastuusosiaalityöntekijän muistiinpanoihin tai loppuyhteenvetoon.
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Vammaiset henkilöt
 Asiakkailta, joilla on vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös, ei 

peritä tilapäisen kotihoidon eikä tilapäisen kotisairaanhoidon maksuja. 
Asiakkaalta kuitenkin peritään lääkärin tai hammaslääkärin tilapäisen 
käynnin maksu sekä tilapäisen kotisairaalahoidon maksu. 

 Asiakkailla, joilla on vammaispalvelulain mukainen henkilökohtaista apua 
koskeva päätös, ei peritä maksua tilapäisestä kotihoidosta. Asiakkailta 
kuitenkin peritään maksu lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynneistä, jotka 
eivät ole kotihoitoa.

2.2 Asiakasmaksun määrittäminen

2.2.1 Tilapäinen kotihoito, kotisairaanhoito ja kotisairaalahoito

Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan terveydenhuoltolain 25 §:ssä tarkoitettua 
kotisairaanhoitoa ja kotisairaalahoitoa sekä sosiaalihuoltolain 19 §:ssä tarkoitettua 
kotipalvelua ja 20 §:ssä tarkoitettua kotihoitoa. Kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa 
nimitetään kotihoidoksi. 

Kotisairaanhoito on hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista tai tilapäistä potilaan 
asuinpaikassa, kotona tai siihen verrattavassa paikassa moniammatillisesti 
toteutettua terveyden ja sairaanhoidon palvelua. Kotisairaanhoidossa käytettävät 
hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat 
hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon (Terveydenhuoltolaki 25 §).

Kotisairaalahoito on määräaikaista, tehostettua kotisairaanhoitoa. Se voi olla 
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai niiden yhdessä järjestämää 
toimintaa. Kotisairaalahoidon yhteydessä annettavat lääkkeet ja hoitosuunnitelman 
mukaiset hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon (Terveydenhuoltolaki 25 §).

Tilapäisestä kotihoidosta, kotisairaanhoidosta ja kotisairaalahoidosta peritään 
käyntiperusteinen maksu taulukon 1 mukaisesti.

Palvelu Asiakasmaksu 
/ euroa

Sosiaalihuollon 
vai 
terveydenhuollon 
tasamaksu?

Alentaminen 
ja perimättä 
jättäminen? 

Kerryttääkö 
maksukattoa? 

Kotihoito Lääkärin ja 
hammaslääkärin käynti

15,20 Terveydenhuollon 
tasamaksu

Ei Ei

Muun henkilön käynti 9,60 Terveydenhuollon 
tasamaksu

Ei Ei

Apteekin annosjakelu 9,60 Terveydenhuollon 
tasamaksu

Ei Ei

Kotisairaanhoito Lääkärin ja 
hammaslääkärin käynti

15,20 Terveydenhuollon 
tasamaksu

Ei Kyllä, 1.1.2022 
alkaen

Muun henkilön käynti 9,60 Terveydenhuollon 
tasamaksu

Ei Kyllä, 1.1.2022 
alkaen

Kotisairaalahoito Lääkärin käynti 15,20 Terveydenhuollon 
tasamaksu

Ei Kyllä, 1.1.2022 
alkaen
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Taulukko 1. Tilapäisen kotihoidon, kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon asiakasmaksut

Tilapäisestä kotihoidosta peritään 18 vuotta täyttäneeltä käyntikohtainen maksu, 
joka on 15,20 euroa lääkärin tai hammaslääkärin käynnistä. Muun henkilön 
tekemästä kotikäynnistä peritään 9,60 euron maksu (esimerkiksi terveydenhoitaja, 
perushoitaja, fysioterapeutti, hammashoitaja, laboratorion kotikäynti).

Tilapäisen kotihoitona toteutetusta apteekin annosjakelusta peritään asiakkaalta 
9,60 euron maksu. 

Maksu peritään jokaisesta käynnistä erikseen kuitenkin enintään kahdelta 
ensimmäiseltä käynniltä vuorokaudessa.

Mikäli samalla käynnillä annetaan hoitoa useammille henkilöille, maksu peritään 
kultakin erikseen.

Tilapäisen kotihoidon maksua ei peritä tartuntatautilaissa tarkoitetuista rokotuksista, 
yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimuksesta, hoidosta ja hoitoon määrätyistä 
lääkkeistä, sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen, HIV-infektion, 
tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimuksesta ja hoidosta eikä 
valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen henkilön hoitoon määrätyistä lääkkeistä 
eikä influenssarokotuksesta. Asiakkaat, joilla on oikeus THL:n kansalliseen 
maksuttomaan pneumokokkirokotteeseen, ei veloiteta kotihoidon tilapäistä maksua.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaalta ei peritä tilapäisen kotihoidon maksuja.

Jos tilapäistä kotihoitoa saaneen asiakkaan palveluntarve muuttuu säännölliseksi ja 
jatkuvaksi, asiakkaalle laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma sekä maksu 
muutetaan säännöllisen kotihoidon kuukausimaksuksi. 

Mikäli kotihoidon asiakkaana on pariskunta, josta toinen on kuukausimaksuasiakas 
ja toinen tilapäisen kotihoidon asiakas, molemmille tehdään oma maksupäätös ja 
lasku. 

Kotisairaalassa annettavasta hoidosta peritään samat tilapäisen ja jatkuvan 
kotihoidon maksut kuin muustakin kotihoidosta. Kotisairaalahoidon laskutuksen 
hoitaa Talpa. Kotisairaalamaksut peritään myös toimeentulotukiasiakkailta samoin 
perustein kuin muiltakin potilailta.

Kotisairaalahoidon maksu sisältää:
 Sairaanhoidon, lääkärinhoidot ja kotisairaalan lääkärin määräämän 

kuntoutuksen potilaan kotona (lääkärin antaman hoidon lisäksi 
sairaanhoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin tai muun 
terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito ja kuntoutus potilaan 

Muun henkilön käynti 9,60 Terveydenhuollon 
tasamaksu

Ei Kyllä, 1.1.2022 
alkaen
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kotona)
 Kotisairaalan lääkärin määräämät röntgen-, laboratorio-, ym. tutkimukset 

silloin, kun niihin ei sisälly käyntiä sairaalan tai terveysaseman lääkärin 
vastaanotolla

 Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet samoin perustein kuin muillekin 
avosairaanhoidon potilaille (esim. sauvat, kelkka jne.)

 Kotisairaalan henkilökunnan potilaalle antaman lääkehoidon, jolla 
tarkoitetaan terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa, esim. 
suonensisäistä ja muuta vastaavaa lääkitystä; sairaalakäyttöön tarkoitettuja 
ja erityisluvallisia lääkkeitä; muuta lääkelain 66 §:n nojalla potilaalle 
sairaalasta avohoitoon annettavissa olevaa lääkitystä, kuten aloituslääkitys, 
jonka tehoa tarkkaillaan ja joka vaihdetaan tarvittaessa tai 
päivystysluonteinen kipu-, infektio- tms. lääkitys), joiden avulla kaikissa 
tilanteissa varmistetaan potilaan keskeytymätön ja tarpeellinen lääkehoito

 Sellaiset vitamiini- ja vastaavat sairauden hoitoon (ei ennaltaehkäisyyn) 
käytettävät ravintovalmisteet, jotka on annosteltava suonensisäisesti tai 
pistoksina.

Tilapäisen kotihoidon maksut eivät kerrytä maksukattoa. Tilapäisen 
kotisairaalahoidon ja tilapäisen kotisairaanhoidon asiakasmaksut kerryttävät 
maksukattoa 1.1.2022 alkaen.

2.2.2 Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu

Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaista 
kotipalvelua. 

Tilapäisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään käyntiperusteinen maksu, jonka 
suuruus riippuu käynnin pituudesta taulukon 2 mukaisesti.

Taulukko 2. Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut

Taulukon 2 mukaisesti alle 3 tuntia kestävän käynnin asiakasmaksu on 9,80 euroa. 
Jos käynti on 3 tunnista 6 tuntiin, asiakasmaksu on 13,90 euroa. Yli 6 tuntia kestävä 

Käynnin 
kesto

Asiakasmaksu Sosiaalihuollon vai 
terveydenhuollon
tasamaksu?

Alentaminen 
ja perimättä 
jättäminen?

Kerryttääkö 
maksukattoa?

Tilapäinen 
lapsiperheiden 
kotipalvelu

Alle 3 tuntia 9,80 euroa Sosiaalihuollon 
tasamaksu

Kyllä Ei

3–6 tuntia 13,90 euroa Sosiaalihuollon 
tasamaksu

Kyllä Ei

Yli 6 tuntia 19,50 euroa Sosiaalihuollon 
tasamaksu

Kyllä Ei
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käynti on 19,50 euroa. Maksu peritään jokaisesta käynnistä erikseen kuitenkin vain 
kahdelta ensimmäiseltä käynniltä vuorokaudessa.

Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut ovat sosiaalihuollon 
tasamaksuja. Asiakas voi hakea niihin alentamista ja perimättä jättämistä.

Jos tilapäistä lapsiperheiden kotipalvelua saavan asiakkaan palveluntarve muuttuu 
jatkuvaksi ja säännölliseksi, asiakkaalle laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma sekä 
maksu muutetaan säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksuksi.

Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut eivät kerrytä maksukattoa.

2.2.3 Lyhytaikainen palveluasuminen

Sosiaalihuoltolain 21 §:n 4 mom. mukaan palveluasumisella tarkoitetaan 
palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin sisältyvät 
asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja 
edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä 
osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Lyhytaikaisesta palveluasumisesta peritään vuorokausikohtainen maksu taulukon 3 
mukaisesti.

Taulukko 3. Lyhytaikaisen palveluasumisen asiakasmaksut

Lyhytaikaisesta palveluasumisesta peritään 30,50 euroa asumisvuorokaudelta. 
Maksu sisältää vuokran, ateriat sekä hoidon ja huolenpidon. Maksu ei sisällä 
lääkkeitä. 

Maksu peritään palveluasumiseen tulopäivältä, sen jälkeen kertyviltä 
asumisvuorokausilta ja lähtöpäivältä. Mikäli asiakas siirtyy palveluasumiseen 
laitoshoidosta, häneltä ei peritä maksua tulopäivältä, jos häneltä peritään samalta 
kalenteripäivältä maksu laitoshoidosta. 

Lyhytaikaisesta palveluasumisesta perittävässä asiakasmaksussa ei oteta 

Palvelu Asiakasmaksu 
/ euroa

Sosiaalihuollon vai 
terveydenhuollon 
tasamaksu?

Alentaminen 
ja perimättä 
jättäminen? 

Kerryttääkö 
maksukattoa
?

Lyhytaikainen 
palveluasuminen

1 vuorokausi (24 h) 30,50 Sosiaalihuollon 
tasamaksu

Kyllä Ei

Osavuorokautinen (päivä- 
tai yöhoito, päivällä 
enintään 12h, yöllä 
enintään 13h)

18,10 Sosiaalihuollon 
tasamaksu

Kyllä Ei

Omaishoitajan 
lakisääteisen vapaan 
ajaksi

11,60 Terveydenhuollon 
tasamaksu

Ei Ei
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huomioon asiakkaan kuluja hänen muusta asunnostaan. 

Asiakkaalta peritään 18,10 euroa kerralta, kun hän on asumispalvelussa päivällä 
enintään 12 tuntia tai yöllä enintään 13 tuntia. Maksu sisältää asumisen, hoivan ja 
huolenpidon sekä asumiskerran aikana toimintayksikössä normaalisti tarjottavat 
ateriat. Maksu ei sisällä esimerkiksi lääkkeitä eikä kuljetusta asumisyksikköön tai 
sieltä pois. Kuitenkin kehitysvammalain nojalla järjestettävä osavuorokautinen 
asumispalvelu sisältää tarvittaessa kuljetuksen.

Kun asumispalvelu kestää enemmän kuin edellä mainitut tuntimäärät, asiakkaalta 
peritään vuorokausikohtainen maksu.

Jos asiakkaalle järjestetään lyhytaikaista palveluasumista hänen omaishoitajansa 
lakisääteisen vapaan ajaksi, palvelusta peritään 11,60 euroa vuorokaudelta. 
Vuorokaudeksi katsotaan enintään 24 tunnin yhtäjaksoinen ajanjakso alkaen siitä 
hetkestä, jolloin hoidettava saapuu hoitoon. Tämä maksu kattaa kaikki erilaiset 
omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa korvaavat sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut. 

Lyhytaikaisen palveluasumisen asiakasmaksut ovat sosiaalihuollon tasamaksuja. 
Asiakas voi hakea niihin alentamista ja perimättä jättämistä lukuun ottamatta 
omaishoitajan vapaata.

Lyhytaikaisen palveluasumisen asiakasmaksut eivät kerrytä maksukattoa.

2.2.4 Tilapäinen asuminen

Sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaan tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka 
tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua.

Tilapäisestä asumisesta peritään vuorokausikohtainen maksu taulukon 4 
mukaisesti.

Taulukko 4. Tilapäisen asumisen asiakasmaksut

Palvelu Asiakasmaksu / 
euroa

Sosiaalihuollon vai 
terveydenhuollon 
maksu?

Alentaminen 
ja 
perimättä 
jättäminen?

Kerryttääkö 
maksukattoa?

Tilapäinen 
asuminen

Hietaniemenkadun 
palvelukeskus

14,60 Sosiaalihuollon 
tulosidonnainen 
maksu

Kyllä Ei

Suomen 
Pelastusarmeijan 
Castreninkadun 
asumisyksikkö

14,60 Sosiaalihuollon 
tulosidonnainen 
maksu

Kyllä Ei
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Tilapäisestä asumisesta peritään asiakkaalta Helsingin kaupungin 
Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa ja Suomen Pelastusarmeijan 
Castreninkadun asumisyksikössä enintään 14,60 euroa/vuorokausi.

Asiakasmaksu perustuu asiakkaan kuukausittaisiin nettotuloihin. Nettotuloista 
vähennetään toimeentulotuen perusosa, jonka jälkeen jäljelle jäävä osa jaetaan 
jokaiselle kuukauden päivälle. Näin saadaan päiväkohtainen asiakasmaksu. 
Asiakasmaksu voi olla enintään 14,60 euroa vuorokaudessa. Asiakasmaksun 
laskennassa käytettävät nettotulot ja vähennykset (pl. erityiset vähennykset) ovat 
samat kuin pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, jonka maksun 
perusteista on oma pysyväisohje PYSY053.

Tilapäisessä asumisessa peritään seuraavat maksut aterioista: 
Ateria 1,10 euroa 
Puuro 0,20 euroa 
Kahvi/tee ja voileipä 0,60 euroa

Tilapäisen asumisen asiakasmaksut ovat tulosidonnaisia sosiaalihuollon maksuja.  
Asiakas voi hakea niihin alentamista ja perimättä jättämistä.

Tilapäisen asumisen asiakasmaksut eivät kerrytä maksukattoa.

2.2.5 Hätämajoitus

Tilapäistä asumista on myös hätämajoitus, joka kestää vain yön tai kaksi.

Hätämajoitus on asiakkaalle maksutonta. Helsingin kaupunki järjestää sekä
hankkii ostopalveluna hätämajoitusta.

2.2.6 Lyhytaikainen laitoshoito

Laitoshoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 22 §:n mukaista ympärivuorokautista 
laitospalvelua tai terveydenhuoltolain 67 §:n 1 momentin nojalla annettua 
laitoshoitoa.  

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään vuorokausikohtainen maksu taulukon 5 
mukaisesti.

Palvelu Asiakasmaksu / 
euroa

Sosiaalihuollon vai 
terveydenhuollon 
tasamaksu?

Alentaminen ja 
perimättä 
jättäminen? 

Kerryttääkö 
maksukattoa?

Lyhytaikainen 
laitoshoito

1 hoitovuorokausi 39,30 Sosiaalihuollon tai 
terveydenhuollon 
tasamaksu, riippuu 
hoitoa antavasta 

Kyllä, silloin kun  
kysymyksessä 
on 
sosiaalihuollon 

Kyllä
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yksiköstä lyhytaikainen 
laitoshoito

Päivä- tai yöhoidon 
maksu 
(osavuorokautinen)

18,10 Sosiaalihuollon 
tasamaksu

Kyllä Kyllä

Omaishoitajan 
lakisääteisen vapaan 
ajaksi

11,60 Terveydenhuollon
tasamaksu

Ei Ei

Taulukko 5. Lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksut 

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu on 39,30 euroa vuorokaudelta. 

Päivä- tai yöhoidon maksu on 18,10 euroa vuorokaudelta. 

Kun osavuorokautinen päivä- tai yöhoito järjestetään asiakkaalle hänen 
omaishoitajansa lakisääteisen vapaapäivän ajaksi, peritään 11,60 euroa. Tätä 
maksua ei sisällytetä maksukattoon.

Psykiatrian vuodeosastoilla ja vastaavissa muissa psykiatrian toimintayksiköissä 
annetun lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuista löytyy tarkemmin 
pysyväisohjeesta Terveydenhuollon asiakasmaksut PYSY046.

Alle 18-vuotiailta ei peritä lyhytaikaisen laitoshoidon eikä päivä- tai yöhoidon 
maksua siltä osin, kun hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.

Omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän ajaksi asiakkaalle järjestettävistä 
palveluista siltä osin kuin palvelut korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja 
huolenpitoa, peritään 11,60 euroa päivältä. Tämä maksu kattaa kaikki 
omaishoitajan hoitoa ja huolenpitoa korvaavat sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut. Jos omaishoidettava jatkaa laitoshoidossa omaishoidon vapaan jälkeen, 
aika katsotaan uudeksi hoitopäiväksi. Uudelta hoitopäivältä, joka ei ole 
omaishoitajan lakisääteistä vapaata, peritään 39,30 euroa vuorokaudelta.

Lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuja alennetaan siltä osin, kun kyseessä on 
sosiaalihuollon palvelu.

Lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksut kerryttävät asiakkaan maksukattoa 
lukuun ottamatta maksut omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta.

2.2.7 Lyhytaikainen perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan perhehoitolain 3 §:n mukaista perhehoitoa ja 4 §:n 
mukaista ammatillista perhehoitoa. 

Lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään vuorokausikohtainen maksu taulukon 6 
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mukaisesti.

Palvelu Asiakasmaksu 
/ euroa

Sosiaalihuollon vai 
terveydenhuollon 
tasamaksu?

Alentaminen ja 
perimättä 
jättäminen? 

Kerryttääkö 
maksukattoa?

Lyhytaikainen 
perhehoito

1 hoitovuorokausi 
(kehitysvammaiset)

30,50 Sosiaalihuollon 
tasamaksu

Kyllä Ei

Päivä- tai yöhoidon 
maksu 
(osavuorokautinen)

18,10 Sosiaalihuollon 
tasamaksu

Kyllä Ei

Omaishoitajan 
lakisääteisen vapaan 
ajaksi

11,60 Terveydenhuollon 
tasamaksu

Ei Ei

Taulukko 6. Lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksut

Kehitysvammaisten lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään lukien 30,50 euroa 
hoitopäivältä.

Kehitysvammaisia lyhytaikaiseen perhehoitoon otettaessa on määriteltävä, onko 
kyse kuntoutushoidosta vai muusta lyhytaikaisesta laitos- tai perhehoidon 
tarpeesta. Osavuorokausihoitoa koskevat maksut eivät koske kehitysvammaisten 
päivähuoltola- ja vastaavia toimintayksiköitä. Kehitysvammaisten erityishuollon 
palveluista perittävistä maksuista on pysyväisohje PYSY050. 

Lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksut ovat sosiaalihuollon maksuja. Asiakas 
voi hakea niihin alentamista ja perimättä jättämistä lukuun ottamatta omaishoitajan 
vapaata.

Lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksut eivät kerrytä maksukattoa.

3. Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen

Kaupunki tai kunta voi erikseen päättää terveydenhuollon tasamaksujen 
alentamisesta ja perimättä jättämisestä asiakasmaksulain 11 § 2 mom. 1 kohdan 
mukaisesti. Helsingin kaupunki ei ole päättänyt alentaa tai jättää perimättä 
terveydenhuollon tasamaksuja.

Asiakkaalla on oikeus hakea asiakasmaksun alentamista ja perimättä jättämistä 
sosiaalihuollon asiakasmaksuihin. Asiakkaan tulee hakea alentamista erikseen 
erillisellä alentamiseen ja perimättä jättämiseen tarkoitetulla lomakkeella tai 
vapaamuotoisesti. Maksun alentamisessa sovelletaan pysyväisohjetta 
asiakasmaksun alentamatta tai perimättä jättäminen PYSY072.

4. Muutoksenhaku

Asiakkaalla on oikeus hakea oikaisua laskuun. Laskun mukana lähetetään 
asiakkaalle aina oikaisuvaatimusohje, jossa on ohjeistus asiakkaalle 
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oikaisuvaatimuksen laatimiseksi. Oikaisuvaatimus osoitetaan sosiaali- ja 
terveystoimen yksilöasiain jaostolle ja lähetetään kirjaamoon.

5. Viitteet

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 15.2.2022 § 26 
Toimialajohtajan päätös 8.12.2021 § 235 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 11.5.2021 § 95 
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2018 § 34 
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ilmoituksen (774/2017) eräistä indeksillä 
tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
Kaupunginhallituksen päätös 1.2.2016 §98 Sosiaali- ja  
terveydenhuollon asiakas- ja potilasmaksujen periminen v. 2016 alkaen
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2016 §312
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun 
asetuksen muuttamisesta (1350/2015) 
Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2013 §19 Lääkkeiden annosjakelu ja sen
suorahankinta kotihoidossa
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
Sosiaalihuoltolaki

Lisätietoja                    
Kehittämissuunnittelija

sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtaja               
toimialajohtaja




