TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT
Voimassa 1.1.2019 alkaen, ellei toisin mainita
2018

2019

vuosimaksu *
voimassa kalenterivuoden

41,20 € soteltk 14.12.17

41,20 €

käyntimaksu *

20,60 € soteltk 14.12.17

20,60 €

terveyskeskuksen päivystysmaksu *
peritään lauantaisin 18 vuotta täyttäneiltä

28,30 € soteltk 14.12.17

28,30 €

fysioterapia *
Yksilökohtainen/hoitokerta

11,40 € soteltk 14.12.17

11,40 €

poliklinikka *

41,20 € soteltk 14.12.17

41,20 €

11,40 € soteltk 14.12.17

11,40 €

päivä- ja yöhoito *

22,50 € soteltk 14.12.17

22,50 €

käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä
palvelusta perittävä maksu

50,80 € soteltk 14.12.17

50,80 €

13,10 € soteltk 14.12.17
19,20 € soteltk 14.12.17
10,20 € soteltk 14.12.17

13,10 €
19,20 €
10,20 €

8,40 € soteltk 14.12.17

8,40 €

18,90 € soteltk 14.12.17

18,90 €

8,40 € soteltk 14.12.17

8,40 €

Terveyskeskusmaksut

jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

erikoislääkärien konsultaatiopalvelut, erityistutkimukset,muut
erikoissairaanhoidon toimenpiteet tai erityishoidot,
silmänpohjakuvaukset yli 18-vuotiailta
sarjahoito *
Sarjassa annettavasta hoidosta, esim. siedätyshoito
max.45 hoitokerralta/kalenterivuosi

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä, asiakkaan varaamista
terveyskeskuslääkärin tai suun terveydenhuollon vastaanottoajasta
sekä sekä röntgenlääkärin suorittamasta UÄ-tutkimuksesta (15v.
täyttäneiltä)
* Maksu kerryttää maksukattoa

Suun terveydenhuollon maksut
Hammaslääkärin käyntimaksu
Erikoishammaslääkärin käyntimaksu
Suuhygienistin käyntimaksu
- Yo. maksut peritään jokaiselta käyntikerralta
Perusmaksun lisäksi toimenpidemaksut:
Kuvantamistutkimukset:
- hammaskuvaus
- leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvalta
Ehkäisevä hoito
toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen
toimenpiteistä käyntikerralta

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT
Voimassa 1.1.2019 alkaen, ellei toisin mainita
2018
Maksut tutkimukset, hammastarakastukset ja sairauksien
hoitotoimenpiteet
Vaativuusluokka
0-2
3-4
5-7
8-10
11-

2019

8,40 €
18,90 €
37,50 €
54,90 €
77,00 €

soteltk 14.12.17
soteltk 14.12.17
soteltk 14.12.17
soteltk 14.12.17
soteltk 14.12.17

8,40 €
18,90 €
37,50 €
54,90 €
77,00 €

54,90 €
37,50 €
183,50 €
183,50 €
222,70 €

soteltk 14.12.17
soteltk 14.12.17
soteltk 14.12.17
soteltk 14.12.17
soteltk 14.12.17

54,90 €
37,50 €
183,50 €
183,50 €
222,70 €

41,20 € soteltk 14.12.17

41,20 €

Ajokorttitodistukset

61,00 € soteltk 14.12.17

61,00 €

- E-todistukset+vakuutusyhtiöiden maksamat todistukset,
- B-todistukset KELA:n etuuksia varten (eläke tai kuntoutustuki), muut
potilaan hoitoon liittymättömät B-todistukset
- todistukset sukellus- ja lentolupaa varten
- hammaslääkäritodistukset

50,80 € soteltk 14.12.17

50,80 €

- C- ja T-todistukset
- vieraskieliset todistukset, vapaamuotoiset todistukset

50,80 € soteltk 14.12.17

50,80 €

- sairausloma-, kuolin, veteraani- ja rokotustodistukset
- todistus kuljetuspalvelua varten
- todistus edunvalvojan määräämistä varten

0,00 € soteltk 14.12.16

0,00 €

Proteettiset toimenpiteet:
- Proteesin huolto pohjauksella
- Proteesin huolto korjuas
- Akryyliosa- ja kokoproteesi
- Kruunut ja sillat hampaalta
- Rankaproteesi
Terveyskeskuksessa annettu suun ja leukojen erikoissairaanhoito, kun
tutkimuksen ja hoidon perusteena on:
a) hampaiston, leukojen ja kasvojen kehityshäiriö
b) vaikea, toimintaa haittaava laaja-alainen synnynnäinen
hampaistopuutos tai kehityshäiriö
c) kaulan ja pään alueen säteilytys tai sytostaattihoito

Todistusmaksut

- potilaan hoitoon liittyvät B-todistukset (esim. B-todistus
kuntoutusta, sairauslomaa tai erityiskorvattavia lääkkeitä varten)
- veteraanin puolison B-todistus ja Lotta-kuntoutus

SOSIAALIPALVELUIDEN MAKSUT
Voimassa 1.1.2019 alkaen, ellei toisin mainita
2018

2019

Aikuisten psykososiaaliset palvelut
Päihdehuoto, polikliininen

Asiakasmaksulaki

maksuton

maksuton

Asiakasmaksuasetus

hoitopäivämaksu

hoitopäivämaksu

Asiakasmaksulaki
sosiaalihuotolaki

maksuton

maksuton

Korvaus lapsen
vanhemmilta laitos/perhekotihoidosta

Korvaus lapsen
vanhemmilta laitos/perhekotihoidosta

Korvaus lapsen
vanhemmilta laitos/perhekotihoidosta

Korvaus lapsen
vanhemmilta laitos/perhekotihoidosta

maksuton

maksuton

Päihdehuoto, kuntoutushoito

Palveluntuottaja perii asiakkaalta
hoitopäivähinnan asiakkaan
taloudellisen tilanteen mukaan
viranhaltijan päätöksen mukaisesti

Lapsiperheiden sosiaalityö
Lastenvalvoja
Lastenhuollon laitos- ja perhekodit
Maksu määräytyy lapsen
Asiakasmaksulaki 7§ ja
vanhempien taloudellisen tilanteen 14§, Lastensuojelulaki
mukaan
46§
Sijaisperhehoito
Maksu määräytyy lapsen
Asiakasmaksulaki 7§ ja
vanhempien taloudellisen tilanteen 14§, Lastensuojelulaki
mukaan
46§

Perheneuvolapalvelut

Asiakasmaksulaki
sosiaalihuotolaki

Lapsiperheiden kotihoito
Säännöllinen kotihoito
Maksu määräytyy asiakkaan tulojen, Maksuja ohjaa
perhekoon ja palveluluokan
asiakasmaksuasetus
mukaan.
Asiakkaalle tehdään palvelu- ja
hoitosuunnitelma.
Tilapäinen kotihoito
Käynnin pituus
alle 2 h
2-4h
4-6h
yli 6 h

9,30 € soteltk
19.5.15
16,10 € soteltk
19.5.15
20,60 € soteltk
19.5.15
25,20 € soteltk
19.5.15

12,00€
18,00€
22,00€
27,00€

soteltk
13.9.18
soteltk
13.9.18
soteltk
13.9.18
soteltk
13.9.18

SOSIAALIPALVELUIDEN MAKSUT
Voimassa 1.1.2019 alkaen, ellei toisin mainita
2018

2019

Aikuissosiaalityö
Toimeentulotuki
Maksu määräytyy tuen saajan
varoista ja odotettavista etuuksista Toimeentulolaki 20§,
harkinnanvaraisesti
23§

Vammaispalvelut
Vammaishuolto

Asiakasmaksulaki 4§

maksuton

maksuton

Laaditun
vuokrasopimuksen
mukainen vuokra

Laaditun
vuokrasopimuksen
mukainen vuokra

Asiakasmaksulaki 4§ 2

vuokra 13,00 €/pv
/asiakas,
soteltk
140,00€ /vrk muulle 17.12.15
kunnalle

vuokra 13,00 €/vrk
/asiakas,
140,00€ /vrk muulle
kunnalle

Vammaispalvelulaki

omavastuuosuus
3,00 € (Naantali,
Raisio, Turku), linjaautotaksan
mukainen (Masku)

soteltk
12.6.14

omavastuuosuus
3,00 € (Naantali,
Raisio, Turku), linjaautotaksan
mukainen (Masku)

omavastuuosuus
linja-autotaksan
mukainen

soteltk
1.9.15

omavastuuosuus
linja-autotaksan
mukainen

Kausimaksu

30,00€ /ryhmä /kausi

soteltk
19.1.12

30,00€ /ryhmä
/kausi

Vesijumppa

60,00€ /15krt,
ei sis. kausimaksua

Kehitysvammahuolto
Ylläpidosta voidaan periä maksu

Asiakasmaksulaki 4§ 2

Palveluntuottaja perii
ylläpitomaksun
Erityishuolto maksuton

Avohuollon asumispalvelut / tukiasunnot

Huoneenvuokralaki

Vammaisten ja kehitysvammaisten
tilapäisasuminen ja asumisvalmennus

Kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolaki

Erityisliikunta

Ratsastus

200,00€/10krt

Tuntiohjaajat

20,00€/ryhmä

Omaishoidon vapaan asiakasmaksu

11,40€/pv

soteltk
19.12.13
soteltk
19.12.13
soteltk
19.12.13
soteltk
12.9.17

60,00€ /15krt,
ei sis. kausimaksua
200,00€/10krt
20,00€/ryhmä

11,40€/vrk

HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN MAKSUT
Voimassa 1.1.2019 alkaen, ellei toisin mainita
2018
Säännöllisen kotihoidon maksu
Maksu määräytyy asiakkaan tulojen,
perhekoon ja palveluluokan mukaan.
Asiakkaalle tehdään palvelu- ja
hoitosuunnitelma.
tulorajat 1.1.2014
1 henkilö
2 henkilöä
3 henkilöä
4 henkilöä
5 henkilöä
6 henkilöä

2019

Maksuja ohjaa
asiakasmaksuasetus

Maksuja ohjaa
asiakas-maksuasetus

576,00 €
1 063,00 €
1 667,00 €
2 062,00 €
2 496,00 €
2 866,00 €

soteltk 14.12.17
soteltk 14.12.17
soteltk 14.12.17
soteltk 14.12.17
soteltk 14.12.17
soteltk 14.12.17

576,00 €
1 063,00 €
1 667,00 €
2 062,00 €
2 496,00 €
2 866,00 €

52,13 €/h

soteltk 19.12.13

52,13 €/h

9,30€ /alk. tunti

soteltk 17.12.15

12 €/alk. tunti
soteltk 13.9.18

18,90 €
12,00 €

soteltk 14.12.17
soteltk 14.12.17

18,90 €
12,00 €

6,50€/kerta +
6,50€/kuljetus

soteltk 17.12.15

6,50€/kerta +
6,50€/kuljetus

Ateriapalvelu/kpl (1.3.2017 alkaen)

7,00 €

soteltk 19.12.13

7,00 €

Pyykkipalvelu /koneellinen (1.3.2017 alkaen)

8,50 €

soteltk 17.12.15

10,00 €
soteltk 13.9.18

Kauppapalvelu /kerta (1.3.2017 alkaen)

5,00 €

soteltk 18.12.14

5,00 €

Kotihoidon laskennallinen tuntihinta
Tilapäisen kotihoidon maksu

Kotisairaanhoito
Tilapäinen lääkärin tai hammaslääkärin
kotikäynti
Muun henkilön kotikäynti
Tukipalvelumaksut
Saunapalvelu (1.3.2017 alkaen)

Kotipalvelun tukipalvelusiivous
Palveluseteli enintään 2 kpl/kk
Palvelusetelin tulorajat
1 henkilö 1 300 €
2 henkilöä 1 800 €

Setelin arvo 20 €

soteltk 12.9.17

Setelin arvo 20 €

HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN MAKSUT
Voimassa 1.1.2019 alkaen, ellei toisin mainita
2018

Tehostetun palveluasuminen
Palvelumaksu
Maksu määräytyy asiakkaan tulojenja
palveluluokan mukaan.
Asiakkaalle tehdään palvelu- ja
hoitosuunnitelma.
Vähimmäiskäyttövara

Vuokra /kk

2019

Maksuja ohjaa
asiakasmaksuasetus

160,00 €

Maksuja ohjaa
asiakasmaksuasetus

soteltk 19.12.13

Vuokrasopimuksen mukainen
vuokra

160,00 €

Vuokrasopimuksen
mukainen vuokra

Ateriapalvelu /pv

17,50 €

soteltk 2.10.14

17,50 €

Hygieniamaksu/asukas/kk

25,00 €

soteltk 17.12.15

25,00 €

Pyykkipalvelu /koneellinen

6,00 €

soteltk 19.12.13

6,00 €

22,50 €

soteltk 14.12.17

22,50 + kuljetus 2 €
soteltk 13.9.18

Vanhusten päivätoiminta
Hinta sisältää aamiaisen, lounaan,
iltapäiväkahvin ja tarvittaessa kuljetuksen
Pitkäaikainen laitoshoito

Maksuja ohjaa
Maksu voi olla enintään 85% hoidossa olevan
asiakasnettokuukausituloista.
maksuasetus,
Perittävä maksu ei saa ylittää palvelujen
vähimmäiskäyttötuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
vara 108€
Lyhytaikainen laitoshoito
Lyhytaikaisen laitoshoidon päivämaksu.
Maksuja ei peritä alle 18-vuotiaalto siltä osin
kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa
kertynyt yli 7.
Maksu kerryttää maksukattoa

Päivä - ja yöhoito
Maksu kerryttää maksukattoa
Omaishoidon vapaan asiakasmaksu

Maksuja ohjaa
asiakas-maksuasetus,
soteltk 14.12.17
vähimmäiskäyttövara 108€

48,90 €
Maksukaton
(683€) ylittymisen
jälkeen 22,50€/pv
Maksuja ohjaa
asiakasmaksuasetus

soteltk 14.12.17

48,90 €
Maksukaton
(683€)
ylittymisen
jälkeen 22,50€/pv
Maksuja ohjaa
asiakas-maksuasetus

22,50 €

soteltk 14.12.17

22,50 €

11,40€/pv

soteltk 12.9.17

11,40€/vrk

HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN MAKSUT
Voimassa 1.1.2019 alkaen, ellei toisin mainita
2018

2019

Kuljetuspalvelu
Sosialihuoltolaki

Kotisairaala
Kotona annettava hoito
Osastolla ja tehostetussa palveluasumisessa
annettava hoito
Lääkärin kotikäynti

omavastuuosuus
linja-autotaksan
mukainen soteltk
1.9.15

Ohjeelliset
bruttotulorajat: yksin
asuva 1 728 €
pariskunta 3 189 €

soteltk 14.12.17

22,50 €/vrk

11,25 €/vrk soteltk 14.12.17

11,25 €/vrk

22,50 €/vrk

18,90 €/käynti

soteltk 14.12.17

18,90 €/käynti

Säännöllisen kotihoidon asiakkaalle ilmainen
*Maksu ei kerrytä maksukattoa
Kotiinkuntoutus
palvelutarpeen arviointi ilmainen
säännöllisen kotihoidon asiakkaille ilmainen
*Maksu ei kerrytä maksukattoa

9,30 € / käynti

12,00 /käynti
soteltk 13.9.18

