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Sosiaali- ja terveystoimialan yksiköille

MAKSUT LYHYTAIKAISESTA LAITOSHOIDOSTA JA
PERHEHOIDOSTA SEKÄ MAKSUN PERUSTEET ASIAKKAAN
SIIRTYESSÄ LAITOKSESTA TOISEEN TAI MUUHUN PALVELUUN
Voimassa

1.6.2020 - 31.12.2029

Kumoaa

Maksut lyhytaikaisesta laitoshoidosta ja perhehoidosta sekä maksun
perusteet asiakkaan siirtyessä laitoksesta toiseen tai muuhun
palveluun PYSY052, 7.3.2018

Asiasanat

asiakasmaksut, laitoshoito, perhehoito,

1. Lyhytaikainen ympärivuorokautinen laitoshoito
Maksut koskevat ikääntyneitä, alle 65 -vuotiaita, kehitysvammaisia ja
päihdehuoltoa.
Ympärivuorokautisen, lyhytaikaisen laitoshoidon maksu on 1.2.2016
lukien 38,80 euroa hoitopäivältä.
Kehitysvammaisten lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään 1.2.2016
lukien 29,70 euroa hoitopäivältä.
2. Osavuorokautinen hoito
Päivä- tai yöhoidon maksu on 1.2.2016 lukien 17,90 euroa
vuorokaudessa.
Kun osavuorokautinen päivä- tai yöhoito järjestetään asiakkaalle hänen
omaishoitajansa lakisääteisen vapaapäivän ajaksi, ja tämä hoito
korvaa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, peritään
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poikkeuksellisesti kohdassa 4 mainittu maksu. Tätä maksua ei
sisällytetä maksukattoon.
3. Maksu kehitysvammaisten kuntoutushoidosta
Kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta peritään 1.2.2016 lukien 13,40 euroa hoitopäivältä. Kuntoutushoidon maksu peritään kehitysvammalaitoksessa myös alle 18-vuotiaalta jokaiselta
kuntoutuspäivältä riippumatta vuoden aikana kertyneiden hoitopäivien
määrästä, koska asiakasmaksuasetuksen 14 §:n 2 momentissa oleva
rajoitus koskee vain terveyskeskuksia ja sairaaloita.
Maksukattoon sisältyvällä kuntoutushoidolla tarkoitetaan ainoastaan
maksuja, jotka on peritty kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta
kuntoutushoidosta sekä terveydenhuoltolain 29 §:n 2 momentin 7
kohdan tarkoittamista tarpeellisista toimenpiteistä koostuvista
kuntoutusjaksoista laitos- tai avohoidossa.
Kehitysvammaisia lyhytaikaiseen laitos- tai perhehoitoon otettaessa on
määriteltävä, onko kyse kuntoutushoidosta vai muusta lyhytaikaisesta
laitos- tai perhehoidon tarpeesta.
Asetuksen osavuorokausihoitoa koskevat maksut eivät koske
kehitysvammaisten päivähuoltola- ja vastaavia toimintayksiköitä, joiden
osittaisen ylläpidon maksuista päätetään erikseen.
Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävistä maksuista on
ohjeet erikseen.
4. Maksu asiakkaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävistä palveluista
Omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän ajaksi asiakkaalle
järjestettävistä palveluista siltä osin kuin palvelut korvaavat
omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, peritään 1.1.2018 lukien
11,40 euroa päivältä. Tämä maksu kattaa kaikki omaishoitajan hoitoa
ja huolenpitoa korvaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.
Jos omaishoidettava jatkaa laitoshoidossa edellä mainitun kellonajan
jälkeen, sen jälkeinen aika katsotaan uudeksi hoitopäiväksi. Jos se ei
ole omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaa, uudesta hoitopäivästä
peritään 38,80 euroa hoitopäivältä. Uusi hoitopäivä, joka ei ole omaishoitajan lakisääteistä vapaata, määräytyy kalenterivuorokauden
mukaan.

Postiosoite
PL 6000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
sosiaalijaterveys@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen Linja 4 A
Helsinki 53
http://www.hel.fi/sote

Puhelin
+358 9 310 5015

Faksi
+358 9 310 42504

HELSINGIN KAUPUNKI
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA
Hallinto/Talous- ja suunnittelupalvelut
Asiakasmaksut

PYSYVÄISOHJE

PYSY052

3 (4)

27.5.2020

Asiakkaalta peritään muista kuin omaishoitajan lakisääteisen vapaan
aikana hoitoa ja huolenpitoa korvaavista palveluista maksut
normaalisti.
5. Laskutettavat hoitopäivät
Asiakasmaksut peritään laitoshoitoon tulopäivältä, sen jälkeen
kertyviltä hoitovuorokausilta ja laitoksesta lähtöpäivältä.
Edellä mainitusta pääsäännöstä on seuraavat poikkeukset:
Lyhytaikaisesta laitoshoidosta hoitopäivämaksun saa periä vain kerran
kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen
laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jolloin
siirtyminen tapahtuu. (Asiakasmaksuasetuksen 12 § 2 mom.)
Jos asiakas siirtyy laitoshoidosta sosiaalihuoltolain mukaiseen
lyhytaikaiseen palveluasumiseen taikka kehitysvammaisten tai
vammaisten lyhytaikaiseen asumispalveluun, maksua ei peritä
asumispalveluun tulopäivältä, jos häneltä peritään samalta
kalenteripäivältä maksu laitoshoidosta (Soslk 23.2.2010 § 57).
Jos asiakas siirtyy lyhytaikaisesta tai pitkäaikaisesta laitoshoidosta
muuhun sosiaalipalveluun, josta peritään asiakasmaksu (esimerkiksi
laitoshoidosta kotihoitoon tai palveluasumiseen), lyhytaikaisesta ja
pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään maksu lähtöpäivältä ja myös
palvelusta, johon asiakas siirtyy, peritään maksu siirtymispäivältä.
Asiakkaalta ei peritä arviointi- ja kuntoutusyksikön maksua niiltä
päiviltä, jotka hän on sairaalahoidossa arviointi- ja kuntoutusjakson
aikana. Maksu jätetään perimättä riippumatta siitä, toteutetaanko jakso
laitoshoidossa vai palveluasumisessa. Asiakas maksaa koko tältä
ajalta, mukaan lukien tulo- ja lähtöpäivä, vain sairaalamaksun.
Mikäli pitkäaikaishoidossa oleva asiakas/potilas siirtyy akuuttihoitoon ja
edelleen esim. leikkaukseen HUS:n yksiköön, hän maksaa ainoastaan
pitkäaikaishoidon maksun yksikköön, johon hänellä on sijoituspäätös.
HUS:n yksikkö laskuttaa Sosiaali- ja terveystoimialalta
asiakkaan/potilaan hoidon yksikössään. Toimintamalli on ohjeistettu
potilas- ja asiakastietojärjestelmien erillisissä ohjeissa.
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6. Maksukatto
Tässä ohjeessa mainitut lyhytaikaisesta laitoshoidosta, päivä- ja
yöhoidosta sekä kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta
kuntoutushoidosta perittävät maksut sisältyvät palvelunkäyttäjän
maksukattoon.
Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään
1.2.2016 lukien 17,90 euroa hoitopäivältä.
Perhehoidosta perittävät maksut eivät sisälly maksukattoon.
Maksukattoon sisällytettävät palvelut on määritelty asiakasmaksulain
6a §:ssä.
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävistä korvaavista
palveluista perittäviä maksuja ei sisällytetä maksukattoon.
Viitteet
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/92, lyh.
asiakasmaksulaki)
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92, lyh.
asiakasmaksuasetus) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen
Asiakasmaksuasetuksen muutos 1350/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus 774/2017 eräistä indeksillä
tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2018 § 34 asiakkailta perittävien
maksujen tarkistaminen
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