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IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

Kotihoidon maksut

Kotihoidon maksut määräytyvät sen mukaan, onko kyse säännöllisestä vai ti-
lapäisestä kotihoidosta. Kotihoidon maksut eivät kerrytä maksukattoa. Kotihoi-
don arviointi/kartoituskäynti on asiakkaalle maksuton.

Jatkuvasta ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuolto-
asetuksen (607/83) 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta
voidaan periä laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen
koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. (Asetus sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992).

Palvelun käyttäjällä tarkoitetaan yhtä tai useampaa henkilöä. Perhekokoa
määritellessä huomioidaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa
olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa asuvat ala-
ikäiset lapset. Muut samassa taloudessa elävät aikuiset, esimerkiksi sisaruk-
set tai perheen aikuinen lapsi, määritellään eri ruokakunniksi. Tällöin otetaan
huomioon vain palvelun varsinaisen käyttäjän tulot, ja hänen ruokakuntansa on
yksijäseninen.

Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellään käyntikerrat, palvelun sisältö ja
palveluun kuluva arvioitu aika kuukaudessa, jonka mukaan maksuprosentti
määräytyy. Arvioitua aikaa verrataan todelliseen asiakkaan luona käytettyyn
aikaan. Parityönä hoidettavien asiakkaiden kohdalla otetaan huomioon koko-
naistyöaika asiakkaan kotona. Pariskunnalla, jossa molemmat puolisot tarvit-
sevat kotihoidon palveluja, laaditaan molemmille osapuolille oma palvelu- ja
hoitosuunnitelma. Pariskunnan tulojen mukaan määräytyvä kuukausimaksu
jaetaan pariskunnan kesken suhteessa heidän saamaansa palveluun.

Palveluun käytetty aika kuukaudessa
Maksuprosentti tulorajan ylittävästä tulosta

Perheen
koko

Tuloraja
€/kk

Maksu-
luokka I
5 h tai
alle

Maksu-
luokka II
5,01-10
h

Maksu-
luokka III
10,01-18
h

Maksuluok-
ka IV
18,01-28 h

Maksu-
luokka  V
yli 28 h

1 573 18 % 22 % 27 % 32 % 35 %
2 1057 12 % 15 % 18 % 21 % 22 %
3 1657 12 % 14 % 16 % 18 % 18 %
4 2050 11 % 12 % 13 % 15 % 15 %
5 2481 9 % 10 % 12 % 13 % 13 %
6 2849 7 % 10 %  11 % 11 % 11 %

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 348 eurolla ja
maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta
henkilöstä.

Palvelusta perittävä maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa,
jos henkilön toimeentuloedellytykset, elatusvelvollisuus tai huollolliset näkö-
kohdat huomioon ottaen siihen on syytä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista 734/1992).

Kotona annettavan palvelun maksu peritään myös käyttäjästä johtuvan tilapäi-
sen keskeytyksen ajalta. Jos palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi, ei kuukau-
simaksua peritä viisi päivää ylittävältä osalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta
johtuen lyhyemmäksikin ajaksi, tai käyttäjä on laitoshoidossa, ei maksua peritä
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myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelu on keskeytyksissä koko
kuukauden, ei maksua peritä lainkaan.

Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan maksu voi olla enintään palvelun tuottamises-
ta aiheutuneiden kustannusten suuruinen. Enimmäisrajana käytetään 85 euron
tuntihintaa, mikä pohjautuu kotihoidon kustannuslaskelmaan vuodelta 2014.
Jos tulojen mukaan määräytyvä kuukausimaksu on tuntia kohden suurempi,
maksuna peritään 85 euroa/tunti kerrottuna palvelu- ja hoitosuunnitelmassa
määritellyllä tuntimäärällä.

Asiakasmaksua määrättäessä huomioitavat tulot

Maksua määrättäessä huomioidaan palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan
yhteistaloudessa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä ve-
rosta vapaat tulot. Asiakasmaksua määrättäessä otetaan huomioon bruttotulot.
Palkkatulojen lisäksi otetaan huomioon eläkkeet (kansaneläke, perhe-eläke,
työeläke, yksityisten eläkevakuutusten perusteella maksettavat eläkkeet, huol-
toeläke, takuueläke, muihin kuin Kansaneläkkeeseen kuuluvat huollettavista
aiheutuvat korotukset), eläkettä saavan hoitotuki, hoitotuen veteraanilisä, yli-
määräinen rintamalisä, Kelan sairauspäiväraha, äitiyspäiväraha, Kelan kotihoi-
don tuki, omaishoidon tuki, vuokratulo, osinkotulot, ja muut mahdolliset tulot.
Osinkotulot huomioidaan asiakasmaksua määrättäessä, mikäli ne kuukaudes-
sa ylittävät 10 euroa/brutto. Lisäksi huomioidaan pääomatulot, elinkorko ja syy-
tinki.

Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden
keskimääräinen kuukausitulo.

Tulot, joita ei maksua määrättäessä oteta huomioon

Lapsilisä, lapsen hoitotuki, kansaneläkelain mukainen lapsikorotus, asumistuki,
vammaistuki, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja
tutkimuskulut tai haittaraha, sotilasavustus, rintamalisä, opintoraha (perusosa,
asumislisä), aikuisopintoraha, opintojen johdosta suoritettavat apurahat, muut
vastaavat avustukset, perhehoidon kustannusten korvaukset, lasten kotihoidon
tuki, kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus, työvoimapoliittisesta aikuis-
koulutuksesta annetun lain mukaiset ylläpitokorvaukset, veronpalautukset ja
laskennallinen metsätulo.

Tuloista tehtävät vähennykset, jotka maksua määrättäessä otetaan
huomioon

Suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat
kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elin-
kaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki) vähennetään tuloista.
Mikäli asiakkaalla on maistraatin määräämä/vahvistama edunvalvoja, edunval-
vontapalkkioista ja tilintarkastusmaksusta hyväksytään vähennyksenä 450 eu-
roa/vuosi, jos bruttovuositulo on yli 14 000 euroa. Mikäli bruttovuositulo on
14 000 euroa tai sitä pienempi hyväksyttävä, vähennys on 330 euroa/vuosi.
Vähennys jaetaan 12 kuukaudelle.

Asunnon vuokratulosta otetaan huomioon bruttotulo. Hoitovastike hyväksytään
vähennyksenä. Välttämättömät kunnossapitokulut ym. vuokranantajalle vuok-
rasuhteesta aiheutuvat kulut vuokranantaja voi vähentää verotuksessa eikä nii-
tä oteta vähennyksenä huomioon. Vuokratuloista vähennetään kiinteistöön
kohdentuvat pakolliset kustannukset (esim. kiinteistövero, lämmitys, kiinteistö-
vakuutus, jätemaksut, tienhoitomaksu, nuohousmaksu sekä vesi- ja jätemak-
su).
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Ulosotot huomioidaan vähennyksenä silloin, kun ulosmittaus otetaan suoraan
tuloista. Jäljelle jäävä bruttoeläke ulosmittauksen jälkeen huomioidaan tulona
hoitomaksua määrättäessä.

Kotihoidon antama tilapäinen palvelu ja sen maksun määräytyminen

Tilapäinen kotihoidon palvelu tarkoittaa satunnaisia kotikäyntejä yllättävissä
tai muuttuneissa elämäntilanteissa ja palveluntarve kestää yleensä alle
kuukauden.

2017
Tilapäinen kotihoito:
- tilapäisestä kotihoidosta peritään sama asiakasmak-
su kuin tilapäisestä kotisairaanhoidosta.

10,70

Tilapäinen kotisairaanhoito:
- muun kuin lääkärin kotisairaanhoitokäynti (esim. sai-
raanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti).

10,70

- lääkärin tai hammaslääkärin kotisairaanhoitokäynti
(Mikäli sairaanhoitaja mukana käynnillä, laskutetaan vain
lääkärikäynti).Saattohoidon yhteydessä lääkärin käynti on
maksuton.

17,00

*Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen 3 §:n 1 momentti.

Sotiemme veteraanit saavat hammaslääkärin käynnit veloituksetta (Asetus so-
siaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 § 9).  Kotihoidon mak-
sua ei peritä sotainvalideilta, joiden vammaisuusaste on vähintään 15 %. Kor-
vaus palvelusta peritään Valtiokonttorilta.

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Kotihoidon lääkehoidon toteutus pohjautuu kotihoidon lääkehoitosuunnitel-
maan. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalle laadittavaan hoito- ja palvelusuun-
nitelmaan määritellään lääkehoidon yksilöllinen toteutuminen.

Kotihoidon asiakkaat siirtyvät apteekkien koneellisen annosjakelun piiriin, jos
he palvelutarpeen arvioinnin perusteella tarvitsevat lääkkeenjaon sairaanhoi-
topalveluna ja jos koneellinen annosjakelu heille soveltuu.

Asiakkaiden lääkkeiden annosjakelupalvelu sisältyy kuukausittain perittyyn ko-
tihoidon asiakasmaksuun siten, että asiakkaan palvelumäärään lisätään 2 tun-
tia. Apteekki toimittaa annosjakeluun kuulumattomat lääkkeet annosjakelu-
lääkkeiden toimituksen yhteydessä. Ylimääräisistä apteekissa asioinnista koti-
hoito perii asiointimaksun.

Kotiutustiimi

Kotiutustiimin palvelut ovat maksullisia ja yhtenäisiä kotihoidon muiden maksu-
jen kanssa.

Tukipalveluperiaatteet ja maksut

Sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) 9 §:n mukaan kotipalveluina järjestetään
tukipalveluja, kuten mm. ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, kuljetus- sekä sosiaa-
lista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Peruuttamattomasta palvelusta peri-
tään taksan mukainen maksu.
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Näiden palvelujen hinnoittelu ei pohjaudu säädökseen vaan kaupungin harkintaan.

Ateriapalvelut
· Ateriapalvelu myönnetään iäkkäille ja muu-

toin toimintakykynsä heikkenemisen johdos-
ta palvelua tarvitseville henkilöille.

· Ateriapalvelun käyttäminen ei edellytä sa-
manaikaisesti muiden palvelujen käyttämis-
tä.

· Asiakas saa asiasta kirjallisen päätöksen.

- palvelukeskuksessa Ruoka- ja siivous-
toimi  päättää

- kotiin kuljetettu ateria 8,95 €/ateria
- sotainvalidien lounassetelin arvo 9,50 €

Kylvetyspalvelu
Säännöllisen kotihoidon asiakkaan kotona tapahtu-
va kylvetysapu sisältyy asiakkaan kuukausimak-
suun.

Kodin ulkopuolella ja kotihoidon osoittamassa pai-
kassa, kerran viikossa tapahtuva kylvetyspalvelu
- pelkkä kylvetys 9,00 €/kerta
- kylvetys ja kuljetus 18,00 €/kerta

Kauppa- ja asiointipalvelut (apteekki, pankki,
Kela, posti)

· Kauppa- ja asiointipalvelua (apteekki, pank-
ki, Kela ja posti) annetaan vain säännöllisen
kotihoidon asiakkaille ja tilapäisesti mm. toi-
pilasaikana.

· Kauppapalvelu toteutetaan lähikaupassa,
maksimi x 1/vko

17,50 €/käynti

· Kauppakassipalvelu 6,95 €/kerta

Päivätoiminta

Päivätoiminnasta perittävä maksu:
Sisältää ohjelman ja päivätoiminnan aikana
tarjottavat ateriat
- ilman kuljetusta 13,00 €/kerta
- kuljetuksen kanssa 20,00 €/kerta
- omaishoitajan vapaan korvaava päivätoimin-
ta (1-2 kertaa viikossa)

7,00 €/kerta

- kuljetuksen kanssa 11,50 €/kerta
Osapäivätoiminnasta perittävä maksu:
Sisältää ohjelman ja päivätoiminnan aikana
tarjottavat ateriat
-ilman kuljetusta 9,40 €
-kuljetuksen kanssa 16,60 €
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Turvapalvelut

Turvapuhelin myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella huomioi-
den asiakkaan toimintakyvyn vajaus, turvattomuus ja yksilöllinen harkinta.
Palvelu myönnetään määrärahojen puitteissa ensisijaisesti huonokuntoisille
yksinasuville ikäihmisille.

Turvapuhelin myönnetään käyttöön toistaiseksi ja siitä perittävän maksun mää-
räämisessä käytetään varallisuusharkintaa. Tuloina otetaan huomioon vastaa-
vat tulot kuin säännöllisen kotihoidon maksua määrättäessä. Tuloiksi ei kui-
tenkaan lasketa asumistukea, rintamalisää eikä vammaistukea / eläkettä saa-
van hoitotukea.

Turvapuhelinmaksua peritään asiakkaan tulojen perusteella seuraavasti:

Yhden
hengen
talous

Kahden
hengen
talous

Turvapuhelinmaksu Turva-
auttajakäynti
(laskutetaan
enintään 4
käyntiä/kk)

Tulorajat -1000 €/kk -1700 €/kk 30 €/kk 10 €/käynti
1001-1400
€/kk

1701 –
2100 €/kk

50 €/kk 10 €/käynti

1401 - €/kk 2101 - €/kk 70 €/kk 10 €/käynti

Turvapuhelimen lisärannekkeesta ei aiheudu lisäkustannuksia. Asiakkaan on
mahdollista saada ilman lisäkustannuksia lisävarusteita palvelutarpeen arvioin-
nin perusteella käytettävissä olevasta valikoimasta (mm. hellavahti, savu- ja
palovaroitin ja ovi/ikkunahälytin). Mikäli lisälaitteiden asennuksista tulee lisä-
kustannuksia, maksaa asiakas ne itse.

Voinnin tai toimintakyvyn seuraamiseksi voinnintarkastussoitto kerran päivässä
10,00 euroa/kk. Voinnin tai toimintakyvyn seuraamiseksi voinnintarkastussoitto
kaksi (2) kertaa päivässä 15,00 euroa/kk.

Hoivakotien maksut

Vanhusten tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, joilla on run-
sas ympärivuorokautinen avuntarve (muun muassa hygienia, lääkehuolto, ruo-
kailu, wc-käynnit). Arvioinnin palveluntarpeesta tekee SAS-työryhmä yhteis-
työssä asiakkaan, omaisten ja hoitoon osallistuvien kanssa.

Ruoka (ateriapaketti hoivakodeissa) 380,00 €/kk
Puhtaus (hoivakodeissa) 53,00 €/kk
(sisältää siivouksen ja pyykkihuollon)

Hoivakotien vuokrat

Seuraavien vapaarahoitteisten kohteiden vuokrat eivät poh-
jaudu säädökseen vaan kaupungin harkintaan:

- Pentinkulma (Akseli, Elina-, Helmi-, Her-
mannikodit, Alatupa), Kaisankallio, Tupala-
Kotola

360,70 €/kk

- Oilaantie 19 (Aunentupa) 412,40 €/kk ja
sähkö 25,96 €/kk
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Seuraavien ara-kohteiden vuokrat pohjautuvat aravasää-
döksiin:
- Kultakodit, Kultakartano ja Niilonpirtti 12,50 €/m²/kk

- Veijolanpiha: vuokra 1.1.2017 lukien
Vt. perusturvajohtajan päätös 30.11.2016

12,94 €/m²/kk

- Petäjäkoti: vuokra 1.1.2017 lukien
Vt. perusturvajohtajan päätös 30.11.2016

15,38 €/m²/kk

- Männikkö: vuokra 1.3.2017 lukien
Vt. perusturvajohtajan päätös 30.11.2016 46 §

17,29 €/m²/kk
(16,98€/m²/kk+0,31€/m²/kk)

Tehtyjen vuokralaskelmien pohjalta Veijolanpihan ja Petäjäkodin osalta ei ollut vuok-
rankorotuspaineita. Männikön osalta oli 0,31 €/m²/kk. Näiden kolmen osalta em. perus-
turvajohtaja tekee päätöksen marras-joulukuun vaihteessa.

Lyhytaikainen tehostettu asumispalvelu
(sisältää hoivan ja huolenpidon, asumi-
sen sekä ateriat. Ei sisällä henkilökoh-
taisia lääkkeitä)

40,00 €/päivä

Päivähoito asumispalveluyksikössä (si-
sältää perus- ja sairaanhoidon sekä ko.
vuorokauden aikaan järjestetyt ateriat,
ei sisällä henkilökohtaisia lääkkeitä eikä
kuljetusta)

18,00 €/pvä

Palvelumaksu

Palvelumaksu on 85 % asiakkaan nettotuloista sen jälkeen, kun nettotuloista
on vähennetty välttämättömien menojen osuus. Jos yhteiseen kotiin jää pie-
nempituloinen puoliso asumaan, voidaan palvelumaksua määrättäessä käyttää
harkintaa niin, että hänen on taloudellisesti mahdollista asua entisessä kodis-
sa.  Hankintaa voidaan käyttää, mikäli puolison nettoeläke on enintään 1000
euroa kuukaudessa. Ennen mahdollista harkintapäätöstä arvioidaan aina puo-
lison kokonaistilanne.

Asiakkaan palvelumaksua määrättäessä rintamalisää ei huomioida tulona,
mutta ylimääräinen rintamalisä huomioidaan tulona. Tuloksi lasketaan myös
omaisuudesta saatavat tulot kuten vuokra- ja osinkotulot. Osinkotulot huomioi-
daan asiakasmaksua määrättäessä, mikäli ne kuukaudessa ylittävät 10 eu-
roa/netto. Laskennallista metsätuloa ei huomioida tulona.

Palvelumaksussa vuokratulona huomioidaan nettovuokratulo. Vuokratulot
huomioidaan siten, että vuokratuloista vähennetään yhtiövastike/kiinteistöön
kohdentuvat pakolliset kustannukset (esim. kiinteistövero, lämmitys, kiinteistö-
vakuutus, jätemaksut, tiehoitomaksu, nuohousmaksu sekä vesi- ja jätevesi-
maksu), eli menot, joista vuokranantaja vastaa. Edellä mainittujen lisäksi vuok-
ratulosta vähennetään pääomavero.

Tuloista tehtävät vähennykset

Asiakkaan nettotuloista vähennetään vuokra, ateria- ja puhtauspaketti, Kelan
käyttämä lääkkeiden vuotuinen omavastuu sekä käyttövara 107 euroa/kk. Pal-
veluasumisessa koneellinen annosjakelu kuuluu asiakkaalle, mikäli käytössä
olevat lääkkeet soveltuvat annosjakeluun. Kaupunki maksaa asiakkaan ko-
neellisen lääkeannosjakelumaksun suoraan apteekeille.
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Palvelumaksua määriteltäessä ei huomioida oman asunnon ylläpitoon liittyviä
menoja muutoin kuin asunnon ollessa vuokralla. Tällöin vuokra- tai omis-
tusasumiseen liittyvät kulut huomioidaan ainoastaan vähennyksenä vuokratu-
loista. Asumis- tai muita velkoja ei hyväksytä vähennyksenä.

Ulosotot huomioidaan vähennyksenä silloin, kun ulosmittaus otetaan suoraan
tuloista. Jäljelle jäävä nettoeläke ulosmittauksen jälkeen huomioidaan tulona
hoitomaksua määrättäessä.

Mikäli asiakkaalla on maistraatin määräämä/vahvistama edunvalvoja, edunval-
vontapalkkioista ja tilintarkastusmaksusta hyväksytään vähennyksenä 450 eu-
roa/vuosi, jos bruttovuositulo on yli 14 000 euroa. Mikäli bruttovuositulo on
14 000 euroa tai sitä pienempi hyväksyttävä vähennys on 330 euroa. Vähen-
nys jaetaan 12 kuukaudelle.

Maksujen periminen asiakkaan poissa ollessa

Hoivakodin palvelu-, ruoka- ja puhtausmaksuja ei peritä tilapäisen keskeytyk-
sen ajalta.

Vuokra peritään siihen asti, kunnes asunto on tyhjennetty. Pariskunta-asunnon
tarpeen poistuessa vuokranantaja (Lohjan kaupunki) tarjoaa ko. asuntoon jää-
neelle pienempää asuntoa asumispalveluyksiköistä. Jos asukas hyväksyy tar-
jotun pienemmän asunnon, niin hän maksaa pariskunta-asunnosta voimassa
olevan päätöksensä mukaista vuokraa siihen saakka, kunnes hän pääsee tar-
jottuun pienempään asuntoon. Mikäli asukas ei hyväksy tarjottua asuntoa, hän
maksaa koko pariskunta-asunnon vuokran. Tällöin vuokranantajan irtisanoes-
sa vuokrasopimuksen, irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos huoneiston
vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vä-
hintään yhden vuoden, muussa tapauksessa kolme kuukautta.

Tietojen tarkistaminen

Asiakasmaksuja koskevat tiedot tarkistetaan kahden vuoden välein tai kun tu-
loissa tapahtuu oleellinen muutos. Oleellisena muutoksena pidetään vähintään
viiden (5) prosentin vaikutusta asiakasmaksuun.

Asiakkaalle lähetetään tuloselvityslomake ja saatekirje, jossa pyydetään asia-
kasta täyttämään tulonselvityslomake sekä toimittamaan kopiot ansio-, eläke-,
ja osinkotuloista sekä viimeisin verotuspäätös. Asiakkaan tai hänen edustajan-
sa on toimitettava pyydetyt tiedot kahden viikon kuluessa saamansa pyynnön
päiväyksestä lukien tai sopimuksen mukaan pyydettyyn osoitteeseen.

Mikäli asiakas tai hänen edustajansa ei toimita pyydettyjä tietoja määräaikaan
mennessä hankitaan tiedot muualta maksujen määräämiseksi. Muualta tietoja
voidaan hankkia vain asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa nimenomaisel-
la suostumuksella, taikka laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi välttämät-
tömät tiedot valtion ja kunnan viranomaisilta, muilta julkisoikeudellisilta yhtei-
söiltä, kansaneläkelaitokselta, eläketurvakeskukselta, eläkesäätiöltä ja muulta
eläkelaitokselta, vakuutuslaitokselta, koulutuksen järjestäjältä, sosiaalipalvelu-
jen tuottajalta, terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittavalta yhteisöltä
tai toimintayksiköltä sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä ja rahalaitoksel-
ta. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, 20§,
21§).

Jos tulotiedot on ilmoitettu virheellisesti, maksu voidaan oikaista takautuvasti
vuoden ajalta.
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Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992)11 § mukaan
sosiaalihuollon asiakasmaksuja voidaan alentaa tai jättää peimättä mikäli
toimeentuloedellytykset huomioon ottaen siihen on syytä.

Säännöllisen kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kuukausimaksun,
tilapäisen kotihoidon maksun ja tukipalvelumaksujen alentamisessa
noudatetaan seuraavaa soveltamisohjetta: Asiakasmaksun alentaminen on
ensisijainen toimeentulotukeen nähden. Asiakkaan on ennen kuukausimaksun
alentamista selvitettävä mahdollisuus Kelan eläkkeensaajan hoitotukeen ja
asumistukeen.

Alennus tai vapautus säännöllisen kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen
kuukausimaksusta

Mikäli määritelty kuukausimaksu ylittää asiakkaan maksukyvyn, hänellä on
mahdollisuus hakea muutosta viranhaltijapäätöksen kuukausimaksuun Lohjan
kaupungilta. Kirjallinen hakemus tehdään laaditulle lomakkeelle. Menoista ja
tuloista, joihin halutaan vedota, on esitettävä tositteet. Mukaan tulee liittää ti-
liote/-otteet kahden kuukauden ajalta. Mikäli asiakas ei toimita pyydettyjä
tositteita, ratkaisu hakemukseen tehdään ilman niitä.

Maksualennus tai -vapautus myönnetään pääsääntöisesti hakemiskuukauden
alusta huomioiden päätöksenteko- ja muutoksenhakuaika. Maksualennus tai –
vapautus voidaan myöntää korkeintaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Asiakas
saa viranhaltijapäätöksen häneltä perittävästä maksusta. Maksualennus tai –
vapautusajan päätyttyä asiakas saa uuden päätöksen perittävästä maksusta.
Uutta alennusta tai vapautusta haetaan uudella hakemuksella ja siihen tarvitta-
villa liitteillä. Maksut, joihin on tehty päätös maksualennuksesta tai –
vapautuksesta, hyvitetään pääsääntöisesti seuraavasta laskutuksesta lukien.

Kotona asuvilla asiakkailla huomioitavat menot:

- perusosa/toimeentulolain 9 § mukaiset menot:
o ravintomenot (kotiin kuljetetun aterian maksut otetaan huomioon

laskun mukaan, mutta toimeentulotuen perusosaa
pienennetään 1/3:lla ravintomenoista/kuljetusateria. Mikäli
asiakas saa kotihoidon tukipalveluna muita aterioita lounaan
lisäksi huomioidaan maksut vastaavasti suhteutettuna
toimeentulotuen ravintomenoihin)

o vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, henkilökohtaisesta
puhtaudesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot, paikallislii-
kenteen käytöstä aiheutuvat menot, autopaikan vuokra,
sanomalehtien tilausmaksut, puhelimen käytöstä aiheutuvat
menot, harrastus- ja virkistystoiminnan menot, muut vastaavat
jokapäiväiset menot

- lääkekulut Kelan vuosikattoon asti sen ylittävältä osalta lääkärin
määräämät lääkkeet.

- turvapuhelimen käyttömenot
- tukipalvelujen (asiointipalvelu, kylvetyspalvelu, päivätoiminta) kustan-

nukset
- säännölliset terveydenhuoltokulut julkisen terveydenhuollon taksojen

mukaan
- määritelty kotihoidon kuukausimaksu
- elatusapu alle 18 v lapsista
- asumiskustannukset toimeentulotukiohjeistuksen mukaisesti:
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o asunnon vuokra, sähkö, lämmitys, lämmityspuut, jätehuolto,
vesimaksu , kiinteistövero, kotivakuutus, nuohous, asuntolainan
korot ja saunamaksu.

o asuntolainan korot huomioidaan menoina, mutta
lainanlyhennyksiä ei.

Tehostetussa palveluasumisessa asuvilla asiakkailla huomioitavat menot:
- vuokra ja palvelumaksut (ateria- ja puhtauspaketti)
- 107 euroa/kk ns. asiakkaalle jäävä käyttövara, johon sisältyy muut hen-

kilökohtaiset menot, esim. hygienia ja vaatemenot, puhelinkulut, matka-
kulut, lehdet, jalkahoito, kampaaja jne.

- määritelty tehostetun palveluasumisen kuukausimaksu
- elatusapu alle 18 v lapsista
- lääkekulut Kelan vuosikattoon sen ylittävältä osalta lääkärin määräämät

lääkkeet.
- säännölliset terveydenhuoltokulut julkisen terveydenhuollon taksojen

mukaan

Huomioitavat tulot ja käytettävissä olevat varat:
- huomioon otetaan kaikki käytettävissä olevat nettotulot, lukuun ottamat-

ta toimeentulotukilain 11 §:n (mm. vähäisiksi katsottavat avustukset ja
ansiotulot) ja maksuasetuksen 29 §:n mukaiset (mm. lapsilisä, lapsen
hoitotuki, vammaistuki, sotilasavustus, rintamalisä, tapaturmavakuutuk-
sen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut) tulot

- palkka ja/tai eläkkeet, vuokratulot, osinkotulot, pääomatulot, jne.
nettona

- asumistuki
- ylimääräinen rintamalisä
- käytettävissä/realisoitavissa olevat varat, mutta tilillä voi olla kuukauden

menoja vastaava summa, jota ei huomioida
- säästöjä voi olla 5 000 euroa, jota ei huomioida käytettäväksi varaksi

Maksualennus lasketaan seuraavasti:

Huomioon otettavat tulot - huomioon otettavat menot = laskennallinen
vaje. Maksualennuksen suuruus harkitaan laskennallisen vajeen perusteella.

Alennus tai vapautus tukipalvelumaksuista ja tilapäisen kotihoidon ja kotisai-
raanhoidon maksuista

Alennusta tai vapautusta voi hakea seuraavista tasamaksuista, mikäli
säännöllisen kotihoidon tai tehostetun palveluasumisen kuukausimaksu ei ole
enää alennettavissa:

- tilapäisen kotihoidon ja kotisairaanhoidon käynnit
- ateriapalvelu
- puhtaus (sisältää siivouksen ja pyykkihuollon asumispalveluyksikössä)
- kylvetyspalvelu
- turvapalvelu
- kauppa- ja asiointipalvelu
- päivätoiminta
- omaishoidon vapaapäivien aikainen hoito
- intervallihoito
- muista tukipalveluista/tuotteista, joista peritään palveluntuottamisen/os-

tamisen hinta.
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Maksualennusperusteet ovat samat kuin kotona tai tehostetussa palveluasumi-
sessa asuvilla.

Maksualennus lasketaan seuraavasti:

Huomioon otettavat tulot - huomioon otettavat menot = laskennallinen
vaje. Maksualennuksen suuruus harkitaan laskennallisen vajeen perusteella.

Kuljetuspalvelut sosiaalihuoltolain (SHL) perusteella

Näiden palvelujen hinnoittelu ei pohjaudu säädökseen vaan kaupungin harkintaan.

Sosiaalihuoltolain 1301/2014 ja asetuksen 9 §:n tarkoittamia kuljetuspalveluja
myönnetään harkinnanvaraisesti omassa kodissa tai palvelu- tai tukiasunnois-
sa asuville henkilöille silloin kun kysymyksessä ei ole vammaispalvelulain tar-
koittama vaikeavammainen henkilö, jolla on oikeus vammaisten kuljetukseen
Harkinnanvaraista kuljetuspalvelua ei myönnetä laitoshoidossa eikä pääsään-
töisesti vanhusten palveluasumisen piirissä oleville asiakkaille.

Uuden 1.4.2015 voimaan tulleen Sosiaalihuoltolain 1301/2014 23 §:n mukaan
esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palvelulii-
kenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen.

Lain mukaan liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät
kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai
muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat
palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuok-
si. Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden
yhdistelmillä:

1) julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla;
2) saattajapalveluna;
3) ryhmäkuljetuksina;
4) korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtu-
vasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset;
5) muulla soveltuvalla tavalla.

Yksilöllisiä kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka on oikeutettu kuljetuk-
siin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain nojalla.

Kuljetuspalveluja haetaan kirjallisesti omalla hakemuksella. Kuljetuspalvelujen
tarpeen arviointi perustuu elämäntilanteen kuten taloudellisen tilanteen,
elinympäristön sekä sairauksista, huonokuntoisuudesta ja/tai vammaisuudesta
aiheutuvan toimintarajoitteen kartoittamiseen. Arviointi tehdään kotikäynnin yh-
teydessä käyttäen monipuolisesti toimintakyvyn arviointimittareita.
Arvioitaessa kuljetuspalvelujen tarvetta selvitetään myös hakijan kyky ja mah-
dollisuudet käyttää joukkoliikennevälineitä ja niitä täydentäviä palvelulinjoja.
Ensisijaisesti asiakas ohjataan käyttämään yksin tai avustettuna palvelu- tai
kutsuliikennettä. Asiakas maksaa palvelu- tai kutsuliikenteestä julkisen liiken-
teen minimitaksan mukaan /yhdensuuntainen matka. Avustaja pääsee maksut-
ta esittämällä avustajakortin.

Taksikortti voidaan myöntää pääsääntöisesti 65 vuotta täyttäneelle henkilölle,
mikäli:
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· hänellä on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia käyttää palve-
lu- tai kutsuliikennettä tai julkisia liikennevälineitä ja palvelu- tai kutsuliiken-
teen käyttö ei avustetusta kokeilusta huolimatta ole onnistunut.

· alueella ei toimi palvelu- tai kutsuliikenne tai sen käyttö on mahdollista vain
rajatusti esimerkiksi liikenneolosuhteiden vuoksi.

· asiakkaan toimintakyky ei arvioinnin mukaan mahdollista palvelu- tai kutsu-
liikenteen käyttöä; esimerkiksi odotusajat muodostuvat liian pitkiksi, palvelu-
liikenteen pysäkille on niin pitkä matka, ettei asiakas kykene siitä selviyty-
mään, tai asiakas ei kykene poistumaan asunnostaan ulos ilman saattajaa,
joko tilapäisesti tai pysyvästi.

· asiakas on toimintakykyrajoitteiden lisäksi vähävarainen. Sallitut bruttotulot
yksinasuvalla ovat 1 200 euroa/kk ja talletukset 3 000 euroa ja parisuhtees-
sa elävillä 1 900 euroa/kk ja talletukset 5 000 euroa. Tuloina otetaan huo-
mioon vastaavat tulot kuin säännöllisen kotihoidon maksua määrättäessä.
Tuloiksi ei kuitenkaan lasketa asumistukea, rintamalisää eikä vammaistu-
kea / eläkettä saavan hoitotukea. Tulorajoissa voidaan käyttää harkintaa
huomioiden asiakkaan kokonaistilanne.

Sosiaalihuoltolain mukaisena kuljetuksena korvataan kohtuullinen hinta (suorin
ja lyhin reitti) taksimatkasta. Taksikorttia käytettäessä tuen saajan omavastuu
on 5 euroa/yhdensuuntainen matka. Asiakas maksaa omavastuuosuuden suo-
raan taksinkuljettajalle. Mikäli hakija on saanut virheellisin tulotiedoin palvelun,
voidaan myönnetty etuus periä takautuvasti hakijalta takaisin.

Tuki myönnetään talousarviossa tätä toimintaa varten varattujen määrärahojen
puitteissa. Päätös tarkastetaan asiakkaan olosuhteiden muuttuessa.

Tuki myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin. Matkoja voidaan myöntää 2, 4,
6 tai enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kalenterikuukautta kohden kotikun-
nan alueella. Niiden kunnan rajalla asuvien henkilöiden osalta, joiden asioi-
mismatka naapurikunnan puolelle on lyhyempi kuin oman kunnan keskustaan,
hyväksytään matkustaminen myös naapurikunnan alueella. Muissa erityistilan-
teissa, mikäli asiakas asuu hoitokodissa toisen kunnan alueella, voidaan käyt-
tää tarpeen mukaan harkintaa.

Pariskunnan ollessa kyseessä tuki katsotaan henkilökohtaisetuutena. Jos sa-
massa taloudessa on auto käytettävissä, kuljetuspalvelua ei pääsääntöisesti
myönnetä. Hakijan tulee antaa kirjallinen selvitys perheen / oman auton käy-
töstä kuljetuspalveluhakemuksen yhteydessä.

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kun-
nan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa (Omaishoitolaki, 937/2005).
Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluu hoidettavalle an-
nettava omaishoito sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka
määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Omaishoitolain 3 §:n mukaan kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos:
− henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavan-
laisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa;
− hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vas-
taamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla;
− hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuk-
sia;
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− omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
luiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannal-
ta riittävää;
− hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle
hoidolle sopiva ja
− tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Omaishoidontuki on harkinnanvarainen etuus, jota myönnetään kaupungin ta-
lousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Omaishoidon tuki kohdennetaan
tarvearvion mukaan vaativampaan hoitoon ja hoivaan. Sopimukset omaishoi-
don tuesta tehdään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevaksi. Erityisistä
syistä sopimus voidaan tehdä myös määräaikaisena.

Hoitoisuuden arviointi

Omaishoidon tuen myöntäminen pohjautuu omaishoitajan ja omaishoidettavan
toimintakyvyn ja voimavarojen arviointiin. Arviointi koostuu kotikäynnillä tehtä-
västä havainnoinnista, omaishoidettavan ja omaishoitajan haastatteluista sekä
toimintakyvyn arvioinnista.

Omaishoidontuen päätöksenteossa hyödynnetään lääkärinlausuntoja ja muita
asiantuntijalausuntoja.

Toimintakyvyn arvioinnissa käytetään yli 65-vuotiaiden kohdalla RaVa -
toimintakykymittaria ja MMSE -luokitusta (Mini -Mental State Examinati-
on/älyllisen toimintakyvyn arviointiin tarkoitettu minitesti) sekä tarvittaessa
GDS-15 mittaria ja CERAD-testiä. Omaishoidon tuen mielenterveysasiakkai-
den kohdalla huomioidaan mahdollinen psyykkinen sairaus.

Lasten ja nuorten omaishoidon tuen arvioinnissa huomioidaan lapsen ja nuo-
ren ikätasoa vastaava päivittäinen hoivan, huolenpidon, ohjauksen ja valvon-
nan tarve. Lisäksi arvioidaan liikuntakykyä, kommunikaatiotaitoja ja erityisen
vaativien hoitotoimenpiteiden tarvetta. Alle 16-vuotiaiden lasten toimintakyvyn
arvioinnissa tukena on Hoitoisuusarviointi. Omaishoidon tuki lapsiperheessä
arvioidaan lapsikohtaisesti. Jos perheessä on hoidettavia kaksi tai useampi,
omaishoitajuus jaetaan yleensä kummallekin vanhemmalle. Omaishoidon tu-
kea ei pääsääntöisesti myönnetä, mikäli perhe on lastensuojelun asiakas.

Omaishoito on aina henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon annettavaa
apua, ei ainoastaan kodin ulkopuolista asiointia eikä kodinhoidollisia töitä.

Päätös omaishoidon tuesta

Omaishoidon tuesta tehdään aina kirjallinen, päätös joka tallennetaan potilas-
tietojärjestelmään. Hoidettavalle ja hoitajalle annetaan päätös, josta ilmenee
myönnetty palkkio sekä päätöksen voimassaoloaika. Jos päätös on osittain tai
kokonaan kielteinen, hylkäämisen perusteet ilmoitetaan päätöksessä. Omais-
hoidon tuki maksetaan hakemuskuukautta seuraavan kuukauden alusta.
Omaishoidontukea ei myönnetä takautuvasti.

Sopimus omaishoidon tuesta

Omaishoitosopimuksella tarkoitetaan hoitajan ja hoidon järjestämisestä vas-
taavan kaupungin välistä toimeksiantosopimusta omaishoidon järjestämisestä
(Omaishoitolaki § 2). Sopimuksen liitteeksi laaditaan hoito- ja palvelusuunni-
telma (8 §). Sopimus sisältää tiedon hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta,
oikeudesta 4 §:n 1 momentin mukaisiin vapaapäiviin, määräaikaisen sopimuk-
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sen kestosta ja tiedon hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoita-
jasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellises-
tä syystä.

Sopimuksen liitteenä olevasta hoito- ja palvelusuunnitelmasta selviää omais-
hoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö sekä muiden hoidettavalle tarpeellis-
ten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden määrä ja sisältö. Palvelusuunni-
telmasta käy myös esiin omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon
palveluiden määrä ja sisältö sekä miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan
vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai muun poissaolon aikana
(Omaishoitolaki 7 §). Asiakkaalle voidaan tarvearvion mukaan nimetä myös
omatyöntekijä tai vastuutyöntekijä. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 37, laki
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista 980/2012 § 17).

Omaishoidon tuki tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Tarkistus tehdään
kuitenkin aina omaishoidettavan hoidon tarpeen tai muun tilanteen muuttues-
sa. Omaishoidon tukea tarkistaessa kartoitetaan ovatko omaishoitajan antama
hoito ja muut mahdolliset tukipalvelut riittäviä. Tarkastuksen yhteydessä pyy-
detään tarvittaessa uusi lääkärinlausunto ja päivitetään hoito- ja palvelusuunni-
telmaa.

Omaishoitaja

Hoitajan tulee olla hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö,
jonka terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia.

Hoitajaksi soveltuu henkilö, jonka hoidettava on hoitajakseen hyväksynyt ja jo-
ka oman ikänsä, kuntonsa ja elämäntilanteensa puolesta soveltuu tähän tehtä-
vään.

Omaishoitajalta edellytetään terveytensä, hoitotaitojensa, soveltuvuutensa,
voimavarojensa ja elämäntilanteensa puolesta sopivuutta tehtävään. Jos
omaishoitajalla on dementoiva sairaus, mielenterveyden ongelmia tai päihtei-
den väärinkäyttöä tai hoitajan ikä ja toimintakyky rajoittavat hänen toimimis-
taan omaishoitajana, voidaan omaishoidontuki olla myöntämättä tai lakkauttaa.

Hoitajan soveltuvuudesta hoitotyöhön voidaan edellyttää lääkärin ja/tai muun
sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijan lausunto.

Hoitaja ei ole työsuhteessa kuntaan eikä hoidettavaan. Hoitajan eläketurva
määräytyy kunnallisen eläkelain (549/2003) mukaisesti. Kaupunki on järjestä-
nyt omaishoitajille tapaturmavakuutuslain (608/1948 57 § 1 mom.) mukaisen
vakuutuksen eli niin sanotun vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen. Omais-
hoidontuki saattaa vaikuttaa Kelan ja työvoimahallinnon etuuksiin. Hoitajan tu-
lee itse tarkistaa omaishoidontuen vaikutukset saamiinsa muihin etuuksiin.

Kaikkien hoitopalkkioluokkien osalta voidaan sopia hoitopalkkion alentamises-
ta, jos omaishoitaja niin haluaa.

Omaishoitajien terveydentilan arvioinnin tarve kartoitetaan vuosittain toteutuvil-
la palvelutarpeen arviointikäynneillä tai asiakkaan/omaishoitajan toimintakyvyn
muuttuessa. Tarvittaessa omaishoitaja ohjataan terveystarkastukseen ja/tai
lääkärin vastaanotolle.
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Hakeminen

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisella hakemuksella, jonka liitteenä on C-
lääkärinlausunto. Hakemuksia saa Lohjan kaupungin asiakaspalvelupisteistä
tai verkkosivuilta osoitteessa www.lohja.fi. Hakemukset tulee toimittaa seuraa-
vaan osoitteeseen: Lohjan kaupunki/Omaishoidontuki, PL 71, 08101 LOHJA

Omaishoidon porrastus

Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen pe-
rusteella ja hoitopalkkiot eri luokissa ovat:

Ryhmä Hoitopalkkio €/kk
I 392,00
II 541,14
III 785,24
IV >785,24
* indeksitarkistus vuosittain joulukuussa

Hoitopalkkioluokat ja niiden myöntämiskriteerit

Omaishoidon tuen myöntämiseen vaikuttaa kaikissa hoitopalkkioluokissa se,
kuka on päävastuussa hoidosta. Jos hoidon sitovuus ja vaativuus täyttää
omaishoidolle asetetut kriteerit, mutta hoitovastuu pääsääntöisesti on jollain
muulla kuin omaishoitajalla, voidaan omaishoidon tuen palkkioluokkaa laskea
tai omaishoidon tuki olla kokonaan myöntämättä.

Hoitopalkkioluokka 1

Omaishoito on tässä palkkioluokassa vaativaa ja sitovaa.

Aikuiset ja yli 65-vuotiaat

Hoidettava ei tarvitse jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa, mutta tarvitsee hei-
kentyneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi jokapäiväistä hoitoa,
huolenpitoa, tukea, ohjausta ja/tai valvontaa arjessa selviytymiseen. Hoidetta-
valla on sen verran omia voimavaroja, että hän selviytyy yksin joitakin ajanjak-
soja vuorokaudesta.

Omaishoitajan työ on päivittäistä ja sitovaa. Omaishoitaja vastaa osaltaan hoi-
dettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjatusta hoidosta, huolenpidosta, tu-
esta, ohjauksesta ja/tai valvonnasta tarvittavien palvelujen tukemana. Omais-
hoitajan on tai olisi mahdollista tehdä osa- tai kokoaikaista ansiotyötä ja hyö-
dyntää tarvittaessa erilaisia työelämän joustoja.

Ilman omaishoitoa hoidettava tarvitsisi useita kotihoidon käyntejä vuorokau-
dessa.
Lapset ja nuoret alle 18-vuotiaat

Hoidettava ei tarvitse jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa, mutta heikentyneen
toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi hän tarvitsee päivittäin runsaasti
jatkuvaa tai lähes jatkuvaa hoitoa, huolenpitoa, tukea, ohjausta ja/tai valvontaa
arjessa selviytymisen monissa päivittäisissä toiminnoissa. Hoito on siksi paljon
vaativampaa ja sitovampaa verrattuna terveeseen samanikäiseen lapseen tai
nuoreen sekä edellyttää vanhemmilta tavanomaisen vanhemmuuden ylittävää
valvontaa, hoitoa ja huolenpitoa.
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Omaishoitajan työ on päivittäistä ja sitovaa. Omaishoitaja vastaa osaltaan hoi-
dettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjatusta hoidosta, huolenpidosta, tu-
esta, ohjauksesta ja/tai valvonnasta tarvittavien palvelujen tukemana. Omais-
hoitajan on tai olisi mahdollista tehdä osa- tai kokoaikaista ansiotyötä ja hyö-
dyntää tarvittaessa erilaisia työelämän joustoja.

Hoitopalkkioluokka 2

Omaishoito on tässä palkkioluokassa joko erittäin vaativaa ja sitovaa tai vaati-
vaa ja erittäin sitovaa.

Aikuiset ja yli 65-vuotiaat

Hoidettava tarvitsee heikentyneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi
ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa, tukea, ohjausta ja/tai valvontaa arjes-
sa selviytymiseen. Hoidettavalla on sen verran omia voimavaroja, että hän sel-
viytyy yksin korkeintaan lyhyitä ajanjaksoja vuorokaudesta.  Hoidettava ei voi
asua yksin, eikä hän tule toimeen pelkästään kotihoidon apujen turvin. Hoito-
työ edellyttää kokopäiväistä työpanosta.

Omaishoitaja vastaa tarvittavien palvelujen tukemana hoidettavan hoito- ja
palvelusuunnitelmaan kirjatusta hoidosta, huolenpidosta, tuesta, ohjauksesta
ja /tai valvonnasta. Omaishoitajan on tai olisi mahdollista tehdä erityisin järjes-
telyin osa- tai kokoaikaista ansiotyötä ja hyödyntää tarvittaessa erilaisia työ-
elämän joustoja.

Ilman omaishoitoa hoidettava tarvitsisi ympärivuorokautista hoitoa kodin ulko-
puolella esim. tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa.

Lapset ja nuoret alle 18-vuotiaat

Hoidettava tarvitsee heikentyneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi
runsaasti jatkuvaa tai lähes jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa,
tukea, ohjausta ja/tai valvontaa. Hoito on paljon vaativampaa ja sitovampaa
verrattuna terveeseen samanikäiseen lapseen tai nuoreen sekä edellyttää
vanhemmilta tavanomaisen vanhemmuuden ylittävää valvontaa, hoitoa ja huo-
lenpitoa. Omaishoitajan on tai olisi mahdollista tehdä erityisin järjestelyin osa-
tai kokoaikaista ansiotyötä ja hyödyntää tarvittaessa erilaisia työelämän jousto-
ja.

Hoitopalkkioluokka 3

Omaishoito on tässä palkkioluokassa aina sekä erittäin vaativaa että erittäin si-
tovaa.

Aikuiset ja yli 65-vuotiaat

Hoidettava tarvitsee heikentyneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi
runsaasti jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa, tukea, ohjausta
ja/tai valvontaa arjessa selviytymiseen. Hoidettava ei voi asua yksin, eikä hän
tule toimeen pelkästään kotihoidon apujen turvin. Hoitotyö edellyttää kokopäi-
väistä työpanosta.

Omaishoitaja vastaa tarvittavien palvelujen tukemana hoidettavan hoito- ja
palvelusuunnitelmaan kirjatusta hoidosta, huolenpidosta, tuesta, ohjauksesta
ja /tai valvonnasta ajallisesti siinä määrin, että hänen ei olisi mahdollista tehdä
ansiotyötä/päätoimista opiskelua kodin ulkopuolella.
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Ilman omaishoitoa hoidettava tarvitsisi ympärivuorokautista hoitoa kodin ulko-
puolella esim. tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa.

Saattohoitotilanteet kuuluvat tähän maksuluokkaan.

Lapset ja nuoret alle 18-vuotiaat

Hoidettava tarvitsee heikentyneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi
runsaasti jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa, tukea, ohjausta
ja/tai valvontaa. Hoidettava on täysin autettava ja valvottava päivittäisissä hen-
kilökohtaisissa ja muissa toiminnoissa. Hoito on siksi paljon vaativampaa ja si-
tovampaa verrattuna terveeseen samanikäiseen lapseen tai nuoreen sekä
edellyttää vanhemmilta tavanomaisen vanhemmuuden ylittävää valvontaa, hoi-
toa ja huolenpitoa ajallisesti siinä määrin, että hänen ei olisi mahdollista tehdä
ansiotyötä/päätoimista opiskelua kodin ulkopuolella.

Saattohoitotilanteet kuuluvat tähän maksuluokkaan.

Hoitopalkkioluokka 4

Omaishoidon tukea voidaan tässä palkkioluokassa myöntää käyttäen harkin-
taa yksilöllisissä tilanteissa erityisin perustein.

Omaishoidontuen hoitopalkkion alentaminen

Omaishoidon tukea alennetaan seuraavissa, hoidon sitovuutta ja vaativuutta
vähentävissä tilanteissa:

Säännöllinen jaksottaishoito:

- Säännöllisesti viikko lyhytaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa ja kol-
me viikkoa omaishoidossa kotona kuukauden aikana, vähentää omaishoidon
tuen palkkiota 25 % kuukaudessa.

- Säännöllisesti viikko lyhytaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa ja kak-
si viikkoa omaishoidossa kotona, vähentää omaishoidon tuen palkkiota 35 %
kuukaudessa.

- Säännöllisesti kaksi viikkoa lyhytaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa
ja kaksi viikkoa omaishoidossa kotona kuukaudessa, vähentää omaishoidon
tuen palkkiota 50 % kuukaudessa.

Muut palvelut:

- Omaishoitajan työpanosta korvaava, hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattu,
kotihoidon, tukihenkilön tai muun palveluntuottajan säännöllisesti antama
palvelu alentaa hoitopalkkiota seuraavasti:
1. 18,01 – 28 h/kk hoitopalkkio alenee 60 €/kk
2. yli 28 h hoitopalkkio alenee 110 €/kk

- Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen avustaja vaikuttaa hoito-
palkkioon seuraavasti:
1. henkilökohtainen avustaja alle 20 tuntia/vko, hoitopalkkio vähenee 60 €

kuukaudessa
2. henkilökohtainen avustaja 20 tuntia tai enemmän/vko, hoitopalkkio vähe-

nee 110 € kuukaudessa
- Jos hoidettava on päivähoidossa/tilapäishoidossa, koulussa tai työ-

/päivätoiminnassa 2-3 päivää/vko, vähennetään palkkiota 60 € kuukaudessa
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- Jos hoidettava on päivähoidossa/tilapäishoidossa, koulussa tai
työ/päivätoiminnassa 4-5 päivää viikossa, vähennetään palkkiota 110 € kuu-
kaudessa.

Mikäli useampi edellä mainittu omaishoidon tukea alentava palvelu toteutuu, teh-
dään vain yksi alennus korkeimman alennusperusteen mukaan.

Hoitajan lakisääteisen vapaa-ajan määrä ja järjestelyt

Omaishoitolain 4 §:n mukaan omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme
(3) vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjak-
soisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jat-
kuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siinäkin ta-
pauksessa, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudes-
ta käyttäen kodin ulkopuolisia sosiaali- ja terveyspalveluja tai saaden kuntou-
tusta tai opetusta.

Omaishoitajalla on mahdollisuus pitää vapaapäivät säännöllisesti kuukausittain
tai vaihtoehtoisesti hän voi myös säästää vapaapäiviään ja pitää vapaan pi-
demmässä jaksossa. Omaishoidon tuen vapaapäivät tulee käyttää saman ka-
lenterivuoden aikana tai viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun
mennessä. Omaishoitajan vapaata sovittaessa pohditan yksilöllisesti omais-
hoidettavan ja omaishoitajan tilanteeseen soveltuva omaishoitoa korvaava
hoidon muoto. Kaupunki kuitenkin viime kädessä päättää siitä, millä tavoin
omaishoitajan vapaan aikainen hoito järjestetään.

Hoitajalle annetaan mahdollisuus vapaa-aikaan joillakin seuraavista jär-
jestelyistä:

1. Intervallihoito tai lyhytaikainen hoito hoivakodissa tai laitoshoidossa
2. Päivätoiminta 1 kerta/viikko päivätoimintakeskuksessa yli 65-

vuotiaille
3. Kehitysvammaisten omaishoitajien vapaapäivät järjestetään pää-

osin kehitysvammahuollon omilla palveluilla, joita ovat esimerkiksi
asumispalveluyksiköiden tilapäishoitopaikat ja perhehoito.

4. Vapaapäivät voidaan toteuttaa myös jakamalla vapaata vastaava
tuntimäärä useammaksi vuorokautta lyhyemmäksi jaksoksi.

5. Vapaapäivät voidaan toteuttaa toimeksiantosopimuksella 66,50
(66,41 v. 2016) euroa /vrk. Sijaishoitajan tulee olla täysi-ikäinen.

6. Hoitaja voi valita omaishoidon vapaan järjestämisvaihtoehdoksi
palvelusetelin, jolloin hoitajalle myönnetään

a. 330 €/kk (3x110 €) suuruinen maksusitoumus palveluiden
ostamiseen kotiin omaishoitajan vapaan järjestämiseksi.
Palvelun tuottajan asianomainen voi valita kaupungin hy-
väksymästä yksityisten palvelutuottajien luettelosta. Palve-
luiden osto on aina hoitajan ja yksityisen palvelun tuottajan
välinen sopimus.

b. 375 €/kk (3x125 €) suuruinen maksusitoumus lyhytaikais-
hoidon ostamiseen yksityisestä hoivakodista. Palvelun tuot-
tajan asianomainen voi valita kaupungin hyväksymästä yksi-
tyisten palvelutuottajien luettelosta. Palveluiden osto on aina
hoitajan ja yksityisen palvelun tuottajan välinen sopimus

Lakisäteisen vapaan pitäminen ei vähennä hoitopalkkion määrää.

Sosiaalihuoltolain 27 b §:n mukaan omaishoitajalla, jolla ei ole omaishoitoso-
pimusta, on oikeus vapaaseen yhdenvertaisin perustein, mikäli hoito on yhtä-
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jaksoista sekä sitovaa ja hoito ja huolenpito on kirjattu hoidettavan hoito- ja
palvelusuunnitelmaan.

Asiakasmaksu

Kaupunki tekee omaishoidon tueksi annettavista palveluista aina maksupää-
töksen. Palveluista perittävät maksut voidaan määrätä maksuja koskevien
yleissäännöstenperusteella. Lakisääteisen omaishoitajan vapaan aikaisen
omaishoitajan työtä korvaavan palvelun asiakasmaksu on asetuksen mukai-
nen 11,50 €/vrk päivätoiminnassa, hoivakodeissa ja laitoshoidossa (Laki sosi-
aali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
387/2008, 6 b §). Palvelusetelin käytöstä on oma ohjeistuksensa. Palveluista
perittävä maksu voidaan alentaa tai poistaa asiakasmaksulain 11 §:n nojalla.

Hoitopalkkion lakkaaminen ja keskeytys

Omaishoidon hoitopalkkion maksatus lakkaa, kun omaishoidon tuen edellytyk-
set eivät täyty johtuen joko hoidettavasta tai hoitajasta. Omaishoitaja on velvol-
linen välittömästi ilmoittamaan tuensaantiin vaikuttavista olosuhteiden muutok-
sista. Kun omaishoidon tuen edellytykset lakkaavat pysyvästi, hoitopalkkio
maksetaan korkeitaan muutoskuukauden loppuun.

Omaishoitosopimus voidaan irtisanoa kunnan puolelta päättymään aikaisin-
taan irtisanomista seuraavan kahden kuukauden kuluttua ja omaishoitajan irti-
sanoessa yhdenkuukauden kuluttua. Omaishoitolaissa ei ole määritelty erityi-
siä irtisanomisperusteita. Omaishoitosopimus voidaan irtisanoa, jos hoito ei
enää vastaa hoidettavan etua ja vaarantaa hänen terveyden ja turvallisuuden.
Hoitajan huonokuntoisuus voi olla perusteena sopimuksen purkamiselle.

Hoitajasta johtuvasta syystä keskeytyksen ajalta ei makseta hoitopalkkiota,
mikäli hoito keskeytyy yli kahden (2) vuorokauden ajaksi kalenterikuukautta
kohti esim. hoitajan sairastuminen.

Omaishoitosopimus päättyy irtisanomisajasta huolimatta sen kuukauden
lopussa, jonka aikana hoito käy hoidettavan terveydentilasta johtuvista
muutoksista tarpeettomaksi. Tapauksissa, joissa omaishoito keskeytyy
tilapäisesti omaishoidettavan terveydentilamuutoksista johtuen, hoitopalkkion
maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua.

Keskeytys voi johtua joko omaishoidettavasta tai -hoitajasta:
1. Omaishoidon tuen hoitopalkkion maksaminen keskeytyy tilapäisesti,

kun hoidettava on yli kuukauden sairaalassa, tehostetussa
palveluasumisessa tai laitoshoidossa.

2. Omaishoitajan sairastuessa kaupunki on velvollinen järjestämään
hoidon omaishoidettavalle. Hoitajan sairastuessa hoitopalkkion maksu
keskeytetään hänelle kahden (2) vuorokauden jälkeen. Hoidettava
maksaa hoitajan sairastumisen ajaksi järjestetystä hoidosta normaalin
asiakasmaksun.

Laitoshoidon maksut

1. Lyhytaikainen laitoshoito (12 §)
2017

(lasketaan maksukattoon) 44,00 €

Hoito ja ylläpito hoitopäivältä (ei kuitenkaan alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin
hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän).
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Maksukaton ylittymisen jälkeen peritään enintään 20,35 euroa hoitopäivältä.
(Maksukatto on 691 euroa kalenterivuotta kohti).

Laitoshoitoon ottaminen ei vapauta sen vuorokauden aikana tapahtuvalta avo-
sairaanhoitokäynnin maksulta.

2. Päivä- ja yöhoitomaksu (13 §)
2017

(lasketaan maksukattoon) 20,35 €

Hoito vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) vuorokaudessa
(ei kuitenkaan alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on
kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän).

3. Kuntoutushoidon maksut (14 §)
2017
15,25 €

Laitoshoitona vammaisille ja kehitysvammaisille annetusta kuntoutushoidosta
(lääkinnällinen kuntoutus) hoitopäivältä.

4. Pitkäaikainen laitoshoito (laki 7 §, asetus 15 §)

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu on enintään 85 % potilaan henkilökohtaisista
säännöllisistä nettokuukausituloista. Tuloina otetaan huomioon eläketulot, elin-
korot, elatusavut = syytinki, maatilatalouden tulo, vammaistuki / eläkettä saa-
van hoitotuki sekä muut säännölliset tulot.

Tuloksi lasketaan myös omaisuudesta saatavat tulot kuten vuokra-, ja
osinkotulot. Osinkotulot huomioidaan asiakasmaksua määrättäessä, mikäli ne
kuukaudessa ylittävät 10 euroa/netto. Puhelinyhtiön osinkotulot rinnastetaan
muihin osinkotuloihin. Osinkotulot käsitellään erillisinä tuloina. Laskennallista
metsätuloa ei huomioida tulona. Jos tulotiedot on ilmoitettu virheellisesti,
maksu voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta.

Ulosotot huomioidaan vähennyksenä silloin, kun ulosmittaus otetaan suoraan
tuloista. Jäljelle jäävä nettoeläke ulosmittauksen jälkeen huomioidaan tulona
hoitomaksua määrättäessä.

Mikäli asiakkaalla on maistraatin määräämä edunvalvoja, edunvalvontapalkki-
oista ja tilintarkastusmaksusta hyväksytään vähennyksenä korkeintaan 450
euroa/vuosi. Mikäli bruttovuositulo on 14 000 euroa tai sitä pienempi hyväksyt-
tävä vähennys on korkeintaan 330 euroa. Vähennys jaetaan 12 kuukaudelle.

Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon
alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisessa olosuh-
teissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot,
maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella.
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5
% edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausituloista. Jos molemmat
puolisot ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy kuitenkin poti-
laan henkilökohtaisten säännöllisten kuukausitulojen perusteella.

Pitkäaikaishoidon maksujärjestelmän mukaan potilaan henkilökohtaiseen käyt-
töön tulee jäädä 15 % kuukausituloista, kuitenkin vähintään 107 euroa/kk.

Laitoshoidon maksua määrättäessä ei huomioida oman asunnon ylläpitoon liit-
tyviä menoja eikä lainojen lyhennyksiä eikä korkoja.
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Puolisoiden välisiä elatussopimuksia ei huomioida.

Laitoshoidon hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta.
Laitoshoitoon ottaminen ei kuitenkaan vapauta sen vuorokauden aikana tapah-
tuvalta avosairaanhoitokäynnin maksulta.

Laitoshoidon maksu peritään myös käyttäjästä johtuvan tilapäisen keskeytyk-
sen ajalta. Jos palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä
viisi päivää ylittävältä osalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuen lyhyem-
mäksikin ajaksi, tai käyttäjä on laitoshoidossa, ei maksua peritä myöskään
mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelu on keskeytyksissä koko kuukauden,
ei maksua peritä lainkaan.

5. Osastojen potilaspuhelumaksut

Potilailla on mahdollisuus soittaa osastolla ollessaan potilaspuhelimilla. Puhe-
luista velotetaan, mikäli ne ovat yli viisi (5) euroa/hoitojakso. Tämä lisätään po-
tilaan hoitomaksuun.

TYÖIKÄISTEN, LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalvelumaksut

OMA TOIMINTA

Lyhytaikaisen asumisen maksu
Kuntoutuskoti Männikössä 19,50 euroa/vrk, mikä on asiakasmaksuasetuksen
mukainen maksu.

Paloniemen Harjulan (v. 2017 Männikön) tukiasunnoissa 13,20 euroa/vrk

Päivätoimintamaksu
Kuntoutuskoti Männikössä 7,00 euroa/vrk

Palvelumaksu
Kuntoutuskoti Männikössä 37,80 euroa/kk
Paloniemen Harjulan tukiasunnoissa 28,40 euroa/kk
OSTOPALVELUT

Asiakkaalle asumispalveluja voidaan järjestää sosiaalihuoltolain tai päihde-
huoltolain perusteella.
Asumispalveluyksiköiden maksuja noudatetaan mielenterveys- ja päihdeasiak-
kaiden asumispalveluista päätettäessä.

Vuokra
Asumispalveluyksikkö laskuttaa maksusitoumuksen/ostopalvelusopimuksen
mukaisen vuokran suoraan asiakkaalta.
Ateriat
Asumispalveluyksikkö laskuttaa maksusitoumuksen/ostopalvelusopimuksen
mukaisen ruokakustannuksen suoraan asiakkaalta.
Lääkkeet
Asiakas maksaa itse lääkkeensä.
Palvelumaksu
Maksu asiakkaan hoivasta ja huolenpidosta lukuun ottamatta em. kuluja
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Asiakkaan osuus palvelumaksusta määräytyy seuraavasti:
(Perusturvalautakunta on 4.3.2014 § 24 päättänyt asiakkaan palvelumaksun
osuuden määräytymisestä 1.4.2014 alkaen.)
- Tuloina otetaan huomioon asiakkaan nettotulot. Asiakkaalle tulee jäädä
omaan käyttöön vuokran, ruoan, lääkkeiden ja edunvalvontapalkkion (enintään
450 €/vuosi) jälkeen vähintään laitoshoidon käyttövara.
- Palvelumaksua määriteltäessä voidaan menoina huomioida perustelluista
syistä asiakkaan kohtuulliset yksilölliset tarpeet (esim. harrastukset, vaatetus).
- Palvelumaksu määritellään takautuvasti palveluasumisen alusta alkaen, kun
asiakkaalle on haettu hänelle palveluasumisen ajalle kuuluvat etuudet mm.
asumistuki ja hoitotuki.
- Entisen asunnon kuluja ei huomioida maksua alentavana menona.
- Asiakkaalta perittävän palvelumaksun laskuttaa kaupungin erityispalvelut.

Maksun tarkistus
Palvelumaksu tarkistetaan vuosittain tai kun menot tai tulot olennaisesti muut-
tuvat. Olennainen muutos on viisi prosenttia palvelumaksun määrästä.

Vammaispalvelut

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun
lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kulje-
tuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan jul-
kisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva
kohtuullinen maksu.
§ Vapaa-ajan asiointi ym. matkat: julkisen liikenteen mukainen taksa, paitsi

yhdistellystä matkasta ei veloiteta omavastuuta
§ Opiskelumatkat; Kelan mukainen omavastuu
§ Työmatkat: julkisen liikenteen mukainen taksa

Vapaa-ajan matkoista ja työmatkoissa asiakasosuus maksetaan matkan yhtey-
dessä kuljettajalle. Kaupunki laskuttaa opiskelumatkojen mukaisten matkojen
asiakasosuuden. Mikäli kuljetuspalveluasiakas hukkaa maksukorttinsa, peri-
tään uudesta kortista 20 euroa. Mikäli asiakas ei noudateta noudata saamiaan
ohjeita, häneltä voidaan evätä maksukortti ja hänen tulee ensin itse maksa-
maan matkansa ja laskuttamaan jälkikäteen kaupungilta.

Asumisen maksut

Yksikössä toteutettavassa asumisessa ylläpito sekä asumiseen liitty-
vät yksikön keskitetyt hankinnat ja yhteisten tilojen käyttö

Kunta laskuttaa asiakasmaksut, jotka muodostuvat muiden palveluntuottajien
palveluiden käytöstä.

Vakituisen asumisen ylläpito 16 vuotta täyttäneellä
1. Asiakas tekee vuokrasopimuksen asumisyksikön kanssa ja vastaa vuokra-

kuluista. Asiakas voi hakea Kelan asumistukea vuokrakuluihin.
2. Asumiseen liittyvänä muun ylläpidon maksuna (sisältää siivous- ja pyykin-

pesuaineet, WC- paperit, asumisyksikön asukkaille tarjoaman internet -
yhteyden tai tietokoneen, yhteisten tilojen lehdet vaatehuollon yms.) peri-
tään asumisessa 74,50 euroa/kk.
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Tilapäisen asumisen ylläpito (ympärivuorokautinen)
sisältää asumisen, ateriat ja muun täyden ylläpidon

- asumisyksikössä 26,50 €/vrk
- asumisvalmennus- ja kokeilu 26,50 €/vrk

Ateriapalvelut
Asiakas maksaa ruokailustaan toimintapaikassa, muussa ruokailupaikassa tai
työkeskuksessa

Lounas ja päivällinen 6,50 €
Välipala, kahvi, tee 3,00 €

Lyhytaikainen laitoshuolto 16 vuotta täyttäneellä
Laitoshoito, alle 3 kk (maksuasetus) 49,50 €

Tukihenkilötoiminnan yleisohje

Tukihenkilötoiminta
Tukihenkilötoiminta on kunnan vapaaehtoisen palvelutuotannon piiriin perustu-
vaa toimintaa, jolla tuetaan vammaisia henkilöitä ja heidän perheitään. Se on
tukihenkilön ja tuettavan välistä kanssakäymistä ja yhdessäoloa. Tukihenkilö
opastaa tuettavaa selviytymään arkipäivän tilanteissa, antaa tuettavalle virik-
keitä ja tukee häntä harrastuksissa. Toiminta ei ole tuettavan perushoidosta
huolehtimista. Tukihenkilö on toiminnassaan salassapitovelvollinen sosiaali-
huoltolain 57 §:n mukaisesti.

Tukihenkilölle suoritettavat korvaukset ja niiden maksatus

Palkkio: Tukihenkilö laskuttaa toimeksiantosopimuksessa erikseen sovittavan
tapaamiskertaisen korvauksen. Korvauksen suuruuden määrittelee yhdyshen-
kilö tuettavakohtaisesti. Korvauksen määrä on 8,50 euroa/tunti. Palkkio mak-
setaan viimeistään seuraavan kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

Kulukorvaus: Tukihenkilölle korvataan todelliset toiminnasta aiheutuneet koh-
tuulliset kustannukset, kuten matkat ja pääsyliput, kulukorvauksena kuitteja
vastaan laskuerittelyn mukaisesti. Oman auton käyttö korvataan ainoastaan
erillisen selvityksen perusteella kulloinkin voimassa olevan sairausvakuutus-
taksan mukaisena. Kulukorvaus suoritetaan palkkion maksatuksen yhteydes-
sä. Kulukorvausta ei makseta, jos laskuerittelyn liitteenä ei ole kuitteja tai selvi-
tystä oman auton käytöstä.

Työosuusrahan maksamisen perusteet
(vammaiset, kehitysvammaiset ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaat)

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa päivä- ja työtoiminnan järjestämisessä noudate-
taan soveltuvin osin, mitä sosiaalihuoltolaissa 27 e § ja 27 d §:ssä sekä laissa kehitys-
vammaisten erityishuollosta 35 §:ssä, laissa vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista sekä mielenterveyslaissa on säädetty.
Työ- ja avotyötoiminnassa olevien henkilöiden pääasiallinen tulo on eläketulo.
Työtoiminta ei perustu työsuhteeseen eikä noudata työehtosopimusten ehtoja.
Työosuusrahan suuruuteen vaikuttaa omatoimisuus, ahkeruus, asennoitumi-
nen työhön, työssä pysyminen, työssäoloaika, työtaidot sekä henkilön fyysi-
nen, psyykkinen tai sosiaalinen avun ja tuen tarve.
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Tuloverolaissa 1535/2005 on verovapaaksi sosiaalietuudeksi määritelty 92 §
23 kohdan mukaan: "kunnan, sosiaali- ja terveydenhuoltoa harjoittavan, muun
julkisyhteisön tai yleishyödyllisen yhteisön kehitysvammaiselle, mielenterveys-
potilaalle, päihdehuollon asiakkaalle taikka muulle sosiaalihuollon asiakkaalle
järjestämästä työ- tai päivätoiminnasta maksettu keskimäärin päivää kohden
enintään 12 euron suuruinen toiminta- tai muu niminen avustus, jolla tuetaan
asiakkaan hoitoa, kuntoutumista tai yhteiskuntaan sopeutumista."

Työosuusrahan maksuperusteet

1. työosuusrahaa maksetaan työ- ja avotyötoiminnan asiakkaille 1-9 euroa/
työpäivä

2. työosuusraha maksetaan laskennallisilta läsnäolopäiviltä (21 pv/kk)
3. työosuusraha maksetaan kerran kuukaudessa
4. työosuusrahan suuruus arvioidaan ja tarkistetaan vuoden välein sekä tar-

vittaessa asiakkaan toimintakyvyn ja tehtävien muuttuessa
5. asiakkaalle maksettavan työosuusrahan määrä sovitaan sosiaaliohjaajan

tai sosiaalityöntekijän arvioinnin perusteella
6. vuosiloman (4 viikkoa) ajalta työosuusrahaa maksetaan
7. Avotyötoiminta perustuu siihen, että jokaisella työntekijällä on avotyötoi-

mintasopimus, jonka työnantaja ja ohjaaja allekirjoittavat. Kysymyksessä
on huoltosuhde, ei työsuhde. Avotyön peruste on kuntoutuksellinen tavoite.
Työaika on 4 - 8 tuntia/päivä.

8. Lisäksi työosuusrahan saajalle maksetaan matkat kotoa työpaikalle
(bussilippu tai oman auton käytöstä 0,21 €/km) ja kohtuulliset ruokailukus-
tannukset, mikäli työpaikalla on ruokailumahdollisuus.

Lastensuojelun perhehoidon kulukorvaukset ja palkkiot

Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 1.3.2011 § 12 alueellisen (14
kuntaa: Kuuma-kunnat, Karviainen, Lost) perhehoitoyksikkö Pihlajan perusta-
misen 1.6.2011 lähtien. Yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneet kunnat ovat
sitoutuneet yhtenäisiin perhehoidon palkkio- ja kulukorvauksiin. Sosiaali- ja
terveyslautakunta päätti 25.9.2012 § 79 hyväksyä alueellista perhehoidon eri-
tyisyksikkö Pihlajaa koskevan uuden yhteistoimintasopimuksen 1.1.2013 alka-
en.

Perhehoitoyksikkö Pihlaja on hyväksynyt alueellisen lastensuojelun perhehoi-
don hoitopalkkiot ja kulukorvaukset ja niiden soveltamisohjeen 1.1.2013 alka-
en, jota myös Lohjalla noudatetaan.

Ojamon perhetukikeskuksen myyntihinnat

1) Normaali hoitopäivämaksu
2017
267,50 €/vrk

Sisältää lapsen hoidosta ja kasvatuksesta aiheutuvat normaalit kulut. Hinta
ei sisällä ulkopuolisesta terapiasta aiheutuvia kustannuksia tai normaalia
suurempia terveydenhuoltomenoja.
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2) Kriisihoitopäivämaksu
2017
388,00 €/vrk

Kriisihoitopäivämaksu peritään alle 2-vuotiaan lapsen hoidosta tai mikäli
lapsi muuten tarvitsee erityistä hoitoa fyysisten ja/tai psyykkisten
vaikeuksien takia. Maksu sisältää normaalia resursoidumman ja/tai
yksilöllisemmän kasvatuksen ja hoidon.

Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut

Perusturvalautakunta 27.01.2015 § 4

Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/22014) vahvistettiin 30.12.2014 ja se tulee voi-
maan asteittain 1.1.2016 mennessä. Lapsiperheiden kotipalvelua koskeva
säännös on tullut voimaan 1.1.2015 alkaen. Sosiaalihuoltolain 14 §:n mukai-
sesti kunnallisina sosiaalipalveluina on järjestettävä sen sisältöisenä ja siinä
laajuudessa kuin sosiaalihuoltolaissa tai muussa laissa säädetään muun mu-
assa kotipalvelua.

Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaan kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoi-
toon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen,
asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toiminto-
jen suorittamista tai niissä avustamista.

Lapsiperheiden kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai
muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- ja
elämäntilanteen perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua 1 momen-
tissa tarkoitetuista tehtävistä ja toiminnoista. Lapsiperheellä on oikeus saada
perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen
hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista 2 momentissa mainittujen syiden
vuoksi.

Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet:
1. Palvelua järjestetään ensisijaisesti alle kouluikäisten lasten perheille.
2. Palvelun tavoitteena on tukea lapsiperheen arjen sujumista ja vanhempien
jaksamista.
3. Palvelua myönnetään pääsääntöisesti tilapäisenä palveluna (enintään 3
kuukautta) tai säännöllisenä palveluna (3-6 kuukauden jaksoissa enintään
vuoden ajan). Palvelutarpeen jatkuessa palvelua voidaan jatkaa erillisellä pää-
töksellä. Muu kuin tilapäinen palvelu edellyttää sosiaalihuoltolain 36 §:n mu-
kaista palvelutarpeen arviointia tai lastensuojelulain 27 §:n mukaista lasten-
suojelutarpeen selvitystä ja asiakassuunnitelmaa.

Kotipalvelun maksut
Tilapäisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään kertamaksu ja pidempikes-
toisesta palvelusta maksu määräytyy perheen tulojen, perhekoon ja palvelu-
tuntien mukaan kuukausimaksuna.  Pienituloisille perheille palvelu on maksu-
tonta.

Asiakas maksaa kotipalvelusta bruttotulojen, perheen koon ja palvelun määrän
mukaan määräytyvän kuukausimaksun tai käynnin pituuden mukaan määräy-
tyvän käyntimaksun (asiakasmaksulaki 732/1992 ja asiakasmaksuasetus
912/1992).
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Käyntimaksu

Käynnin kesto enintään Maksun suuruus
0 - 2 h 12,00
2 - 4 h 16,00
4 - 6 h 22,00
yli 6 h 26,00

Jos asiakkaan luona käydään vuorokaudessa useita kertoja, käyntimaksu on
korkeintaan 26 euroa. Käyntimaksua ei peritä, jos perheen bruttotulot alittavat
perhekoon mukaiseen maksuttomaan palveluun oikeuttavan tulorajan.

Perheenjäsenten lukumäärä Maksuttomuuden
yläraja euroa/kk

1    573
2 1 057
3 1 657
4 2 050
5 2 481
6 2 849

Jos perheen henkilöluku on suurempi kuin kuusi (6), tulorajaa korotetaan 348
eurolla. Maksua ei peritä perheiltä, jotka saavat säännöllisesti toimeentulotu-
kea.

Kuukausimaksu
Kuukausimaksu määrätään, kun palvelun tarve on säännöllinen ja jatkuva eli
palvelua annetaan vähintään kerran viikossa ja palveluntarve kestää yli kolme
(3) kuukautta. Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai aviolii-
tonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa talou-
dessa eläviä alaikäisiä henkilöitä.

Tuloina otetaan huomioon asiakasmaksuasetuksen 27 §:n mukaan perheen
kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verovapaat tulot (bruttotulot).
Tuloina ei huomioida lapsilisää, lapsen hoitotukea, kansaneläkelain mukaista
lapsikorotusta, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteel-
la suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää,
opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena
maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kuntoutusrahalain mukaista yl-
läpitokorvausta, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukais-
ta ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vas-
taavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia, kotihoidon tukea ei-
kä omaishoidon tukea.
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Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään
palvelun tuottamista aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Henkilö-
määrä

Palveluihin käytetty aika / kk Tuloraja
e/kk

1–5
h/kk %

6–11
h/kk %

12–20
h/kk %

21–30
h/kk %

31–44
h/kk %

45–h/kk
%

1 10 15 20 25 30 35 573
2 7 10 13 16 19 22 1057
3 6 8 10 13 15 18 1657
4 5 7 9 11 13 15 2050
5 4 6 7 9 11 13 2481
6 3 5 6 8 9 11 2849

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi (6), tulorajaa korotetaan 348 eurolla
ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä (1) prosenttiyksiköllä kustakin seuraa-
vasta henkilöstä.

Mahiksen työpalvelutaksat

Pitkäaikaistyöttömien työllistämishanke Mahiksella on mahdollisuus pienimuo-
toisesti myydä työpalvelua ulkopuolisille asiakkaille.

Asiakasryhmänä ovat yksityistaloudet ja työpajan ulkopuolella tehtävät työt
ovat lyhytkestoisia. Työtehtävinä ulkopuolisille asiakkaille voidaan tehdä ompe-
lutyötä, maalaustyötä, pihatyötä ja puutyötä.

Perustuntiveloitus on 13,00 euroa/tunti. Taksa sisältää 24 %:n arvonlisävero-
osuuden. Perustuntiveloitus kattaa 1-2 henkilön työsuorituksen tuntihinnan.
Jos työsuorituksen tekemiseen käytetty henkilöresurssi/h on suurempi, tunti-
taksa nousee harkinnanmukaisesti 5- tai 10 euroa/tunti riippuen muun muassa
työhön osallistuvien työsuhteisten määrästä. Työkohteeseen siirtyminen ja
poistuminen luetaan työajaksi.
Asiakkaalle annetaan jokaisesta työstä kokonaishinta-arvio.
Työ tehdään Mahiksen työvälineillä. Materiaalikustannukset maksaa asiakas.

Avopalvelumaksut

Terveyspalvelujen maksuissa ja korvauksissa noudatetaan, mitä niistä on sosi-
aali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (viimeksi muutettu nro
1329/2010) ja valtioneuvoston asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta (annettu 21.11.2013; seuraa-
vat pykälät viittaavat siihen) sekä tässä määrätty.

1. Avosairaanhoidon lääkäripalvelut (7 §) (lasketaan maksukattoon)
Käyntimaksu 18,55 €/käynti kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä
kalenterivuodessa. Maksua ei peritä veteraaneilta, erityisryhmiin kuuluvilta ve-
teraaneilta, sosiaalihuoltolain mukaisten kaupungin omien asumispalveluyksi-
köiden asiakkailta eikä alle 18-vuotiailta.

2017
Lääkärin tai hammaslääkärin suorittama kotikäynti 17,00 €

Laitoshoidon hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta.
Laitoshoitoon ottaminen ei kuitenkaan vapauta sen vuorokauden aikana tapah-
tuvalta avosairaanhoitokäynnin maksulta.
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2. Fysioterapia (7 §) (lasketaan maksukattoon)
2017

Yksilökohtaisesta fysioterapiasta hoitokerralta 10,20 €

3. Toimintaterapia (lasketaan maksukattoon)
2017

Yksilökohtaisesta toimintaterapiasta hoitokerralta 10,20 €

4. Sarjassa annettava hoito (11 §) (lasketaan maksukattoon)
2017

Sarjassa annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuk-
sesta

10,20 €

Ryhmässä annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuk-
sesta

5,10 €

Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa.

Siedätys (hyposensibilisaatiohoito) terveyskeskuksessa toteutettuna on
maksutonta, vain erikoissairaanhoito saa periä tästä sarjahoitomaksun.

5. Hoitajan käyntimaksu 2017
Hoitokäynti 10,20 €

Hoitajan käyntimaksu peritään seuraavien kriteereiden mukaan:
· 18 vuotta täyttäneiltä
· sairaanhoidollisilta yksilökäynneiltä (ei ryhmäkäynneiltä)

korkeintaan viisi kertaa kalenterivuoden aikana
·  kaikista päivystyksellisistä hoitajakäynneistä
· jos lääkärin käynti on samana päivänä, laskutetaan vain

lääkärissä käynti
· ei psykiatrisen sairaanhoitajan käynneistä
· ei peruuttamattomista käynneistä
· ei sotiemme veteraaneilta
· ei kaupungin omissa asumispalveluyksiköissä asuvailta.

Suunterveydenhuollon maksut

Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta peritään asetuksen 9 §:n
mukaiset enimmäismaksut. Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä.
Kaupungin oma harkinta: Veteraaneilta ja erityisryhmiin kuuluvilta veteraaneil-
ta ei peritä maksua suunterveydenhuollon ammattilaisen luona käynnistä.
Proteettisista hoidoista, laboratoriokustannuksista tms. sekä yksityisen suun-
terveydenhuollon ammatinharjoittajan luona käynneistä korvataan kelakorva-
uksen jälkeen enintään 250 €/kalenterivuosi veteraaneille.

Perusmaksu suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta
Asiakasmaksuasetus 9 § 1 mom.

2017
- suuhygienisti hoidon antajana 9,20 €
- hammaslääkäri hoidon antajana 11,80 €
- erikoishammaslääkäri hoidon antajana 17,20 €

Tätä erikoishammaslääkärimaksua käytetään, kun
§ potilas tarvitsee erikoishammaslääkärin palveluita
§ lähetteellä tulleet; sisäiset tai ulkoiset lähetteet
§ potilas itse toivonut erikoishammaslääkärin hoitoa.
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Perusmaksun lisäksi peritään tutkimuksesta ja hoidosta seuraavasti:

Muut tutkimukset ja hoidot
2017

○ Toimenpideluokituksen SA-ryhmän tutkimukset 7,60 €
○ Kuvantamistutkimukset

▪ hammaskuvalta 7,60 €
▪ leukojen ja koko hampaiston
panoraamaröntgenkuvauksesta

17,00 €

- Ehkäisevä hoito
2017

Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden
edistämisen toimenpiteet

7,60 €

- Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta proteettisia
toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä:

Vaativuusluokka 2017
0 – 2 7,60 €
3 – 4 17,00€
5 – 7 33,80 €
8 – 10 49,60 €
11 - 69,55 €

Proteettiset toimenpiteet
○ proteesin huolto: 2017

▪ pohjauksella 49,60 €
▪ korjaus 33,80 €

○ akryyliosa- ja kokoproteesi 165,45 €
○ kruunut ja sillat hampaalta 165,45 €
○ rankaproteesi 201,00 €

Terveyskeskuksen järjestämä suun ja leukojen erikoissairaan hoito
2017

- Peritään asiakasmaksuasetuksen 8 § 1 momentin
mukainen poliklinikkamaksu/käynti

37,10 €

Päiväkirurginen toimenpide (lasketaan maksukattoon)
2017

- Peritään asiakasmaksuasetuksen 8 a §:n mukai-
nen maksu päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka
tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanes-
tesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti an-
nettavaa lääkitystä

121,90 €
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Muut maksut ja korvaukset

1. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä
maksu (25 §)

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta lääkärin ja
hammashoidon vastaanottoajasta peritään:

2017
15 vuotta täyttäneiltä 45,80 €

2. Kopio sairaskertomuksesta (kaupungin harkittavissa oleva
maksu)

Yli kaksi sivua käsittävistä 1 €/sivu
10. sivun jälkeen sivun hinta on 50 senttiä;
kuitenkin vähintään 5 €/asiakirja

3. Potilasasiakirjamerkintöjen toimittaminen vakuutusyhtiölle
(hinnoittelu ei pohjaudu säädökseen vaan kaupungin harkintaan)

2017
- vakuutusyhtiöltä perittävä summa kerto-

muskopiosta
30,00 €/pyyntö
/potilas

4. Maksu lääkärintodistuksesta (23 §)
Muusta kuin hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta peritään
seuraavat maksut:

a) Lääkärintodistukset ja lausunnot
2017

Ryhmä A 45,80 €
- elintarviketodistus
- tbc-todistus
- T-todistus
- C-lausunto
- lausunnot työvoimaviranomaisia varten
- pahoinpitelylausunnot
- B-lausunnot eläkettä varten
- laajat lausunnot oikeutta varten
- stipendiaatti- ym. laajat ulkomaita koskevat todistukset
- E-lausunnot: tapaturmat ja ammattitaudit
- muut hoitoon liittymättömät todistukset

Ryhmä B 55,10 €
- ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava lää-
kärintodistus
- ilmailulupakirja- ja urheilusukeltajalausunnot
- kansainvälinen rokotustodistus
- ampuma-aselausunnot

b) Hammaslääkärintodistukset ja lausunnot
2017

- vakuutusyhtiötä varten 45,80 €
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c) Maksuttomat todistukset
- sairausloman tarpeen osoittamiseksi kirjoitettu lääkärintodistus SVA tai

SVB
- sairaan lapsen hoitotodistus
- sterilisaatiota ja raskauden keskeytystä varten annettavat lausunnot
- lausunto toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten
- todistus sairauden takia saattajasta tai muun kuin yleisen kulkuneuvon tar-

peesta
- C-lausunto eläkettä saavan hoitotukea/vammaistukea varten koskien lai-

toshoidossa/ asumispalveluissa olevia henkilöitä
- B-lausunto erityiskorvattavia lääkkeitä varten
- B-lausunto kuntoutusta varten
- Lääkärinlausunto maistraatille edunvalvonnantarpeen selvittämistä varten

5. Terveydenhuollon varmennekortin tilaaminen Lohjan
kaupungin rekisteröintipisteestä muille kuin Lohjan kaupungin
työntekijöille

Väestörekisterikeskuksen myöntämän terveydenhuollon varmennekortin voi ti-
lata Lohjan kaupungin rekisteröintipisteestä Lohjantähdestä myös yksityisille
terveydenhuollon ammattilaisille. Terveydenhuollon ammattikortin käyttäjinä on
koko Valviran Terhikki-rekisteriin kuuluva terveydenhuollon ammattihenkilöstö.

Terveydenhuollon varmennekortin tilaaminen Lohjan kaupungin rekisteröinti-
pisteestä muille kuin Lohjan kaupungin työntekijöille on maksullinen palvelu.
Kortin tilaaminen maksaa 55,00 € (44,35 euroa + alv 10,65 €). Lohjan kaupun-
gin rekisteröintipisteistä voi toistaiseksi tilata vain kuvattomia kortteja (paitsi,
jos toimittaa itse skannatun kuvan rekisteröijälle). Maksuttomuus edellyttää n.
yhden kuukauden sitoutumista työhön Lohjalle.

6. Apuvälineen tahalliseen vaurioittamiseen tai palauttamatta jät-
tämiseen liittyvä asiakkaan vahingonkorvausvastuu

Perusturvalautakunta päätti 1.9.2015 § 79 hyväksyä, että:

- Apuvälinelainaussopimukseen lisätään apuvälineen tahalliseen vaurioittami-
seen tai palauttamatta jättämiseen liittyvä asiakkaan vahingonkorvausvastuu:

”Lainattu apuväline on palautettava pestynä, asianmukaisessa kunnossa ta-
kaisin Lohjan kaupungin apuvälinelainaamoon. Mikäli lainattu esine vahingoit-
tuu, tuhoutuu tai katoaa, on lainaaja velvollinen korvaamaan vahingonkorvaus-
lain perusteella ne kustannukset, jotka ovat aiheutuneet apuvälineen huolimat-
tomasta tai ohjeiden vastaisesta käytöstä tai säilytyksestä lukuun ottamatta
apuvälineen tavanomaista kulumista. Arvion asiasta tekee apuvälinelainaa-
mossa työskentelevä terveydenhuollon ammattihenkilö. Palauttamattomasta
apuvälineestä peritään apuvälineen arvon mukainen maksu. Arvo on apuväli-
neen hankintahintaan ja keskimääräiseen käyttöikään perustuva jäännösarvo.”
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Työterveyskeskuksen maksut

 Näiden palvelujen hinnoittelu ei pohjaudu säädökseen vaan kaupungin harkintaan.

YLEISMAKSUT:

- yleismaksu: 30 €/tt/v

VASTAANOTTOKÄYNNIT: hinta/60min
(työpaikkaselvitys; tilakäynti/työolosuhdeselvitys;
ohjaus/neuvonta/neuvottelu; osallistuminen tyky-
toimintaan)
- lääkärin vastaanottokäynti 140,60 €/h
- työterveyshoitajan vastaanottokäynti 70,55 €/h
- työfysioterapeutin vastaanottokäynti 70,55 €/h
- työterveyspsykologin vastaanottokäynti 140,60 €/h

Resepti-, puhelin- ja sähköpostipalvelu:

- reseptimaksu 10,80
€/resepti

- lääkärin puhelinvastaanotto 16,50
€/resepti

- työterveyshoitajan ja työfysioterapeutin
puhelinvastaanotto

9,00 €/puhelu

- puhelinvastaanotto/-neuvottelu: yli 10 min
kestävät tuntihinnasta laskien käytetyn ajan
mukaan

16,50
€/puhelu

Erikoistutkimukset ja -toimenpiteet:

- kyselyt (TKI, AUDIT, BBI 15, BDI 13 ja vastaa-
vat)

14,40 €

- spirometria 30,40 €
- spirometria täydennettynä bronkodilaatiotestillä 43,80 €

- PEF-vrk-seuranta 36,60 €
- PEF-työpaikka-seuranta 71,10 €
- verenpaineen vrk-rekisteröinti (sis. erikoislääkä-
rin arvion):

158,60 €

- näöntutkimus 17,50 €
- kuulontutkimus (audiometria) 17,50 €
- polkupyöräergometria / kuntotesti (EKG-
seuranta)

36,60 €

- kliininen rasitusergometria / sisätautilääkärin
arvio

153,50 €

- kävelytesti 9,00 €
- kuntotesti ilman EKG-seurantaa 17,50 €
- melumittaus (annos / taso) 35,50 €

- radiologiset tutkimukset (röntgen- ja ultraäänitutkimukset) Lohjan sairaalan
hinnaston mukaan + 12,90 € lisäkorvaus
- matkakulut voimassa olevan kaupungin yleisen km-veloituksen mukaisesti
- laboratoriotutkimukset, HUSLAB:n hinnasto + 7,20 € lisäkorvaus



34

- EKG-pitkäaikaisrekisteröinti 191,10 €
- rannekanavan seulontatutkimus 40,70 €
- laajojen ja vaativien todistusten laatiminen
aikaperusteisesti (30-60 min)

117,40 €/tunti

- luento valmisteluineen/työterveyshoitaja tai
työfysioterapeutti

176,70 €

- luento valmisteluineen/työterveyslääkäri 351,80 €
- peruuttamaton tpk-toiminta (peruutus viim.
edellisenä työpäivänä klo 12.00 mennessä)

½ varatusta
ajasta

- peruuttamaton vastaanottoaikavaraus (peruu-
tus viim. edellisenä työpäivänä)

½ varatusta
ajasta; väh.
20 min. veloi-
tus

- ajokorttitodistus (asetuksen perusteella) 52,00 €

MUUT

Opiskelijoiden työharjoittelun ohjauksesta maksettavat palkkiot

Perusturvalautakunta päätti 26.8.2014 § 92 kokouksessaan, että
1) Lohjan perusturvatoimen yksiköille eri oppilaitosten opiskelijoiden ohjauk-
sesta maksettavat palkkiot ja suojavaatekorvauksien hinnat 1.10.2014 alkaen
ovat seuraavat:
- 44,70 € / opiskelija /viikko tai 8,9 € /opiskelija /päivä ja
- suojavaatekorvaus 6 € / opiskelija / viikko tai 1,2 € / opiskelija / päivä; sekä
2) palkkioiden hintoihin tehdään vuosittaiset tarkistukset aina 1.1. lukien alkaen
1.1.2016 elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti.

Palvelujen hinnoittelu ns. ulkopuolisilta käyttäjiltä, joilla ei ole eril-
listä palvelusopimusta Lohjan kaupungin kanssa

Hinnoittelun perusteena on suoritteen omakustannushinta, joka sisältää toi-
minnan välittömät ja välilliset kustannukset, hallinnon (= keskushallinto ja pe-
rusturvan oma hallinto) yleiskustannukset ja pääomakustannukset (mm. tila- ja
käyttöomaisuuskulut) eli käyttötalouden nettokustannukset lisättynä laskennal-
lisilla erillä. Nämä em. hallinto- ja pääomakulut (=laskennalliset erät) huomioi-
daan siten, että nettokulujen mukaista yksikköhintaa on korotettu 18 %:lla.


