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SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT    
  
1. KOTIHOIDON MAKSUT 

 
1.1 SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO 
 
Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 §:ssä 
tarkoitettuja kotipalveluita ja terveydenhuoltolain (1326/2020) 25 §:ssä tarkoitettua 
järjestettyä kotisairaanhoitoa. 
 
Kotona annettava palvelu on säännöllistä ja jatkuvaa, jos sitä annetaan vähintään kerran 
viikossa ja lisäksi palvelun sen alkamisesta lukien arvioidaan kestävän vähintään kaksi 
kuukautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kaksi kuukautta. 
 
Mikäli palvelu kestää vähintään yhden kuukauden, määritellään asiakkaalle säännöllisen 
kotihoidon kuukausimaksu. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta sekä kotihoidosta peritään 
käyntiperusteinen maksu.  Lääkkeenjaon ollessa vähintään 1 krt/vk, käynti lasketaan mukaan 
tuntikehykseen ja peritään säännöllisen kotihoidon maksu. Muusta lääkkeenjaosta peritään 
kertamaksu. 
 
Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa hoito- ja 
palvelusuunnitelma, jossa määritellään mm. käyntikerrat. Suunnitelma sisältää kotihoidon ja 
tukipalvelut. Palvelusta peritään kuukausimaksu hoito- ja palvelusuunnitelman ja 
maksutaulukon mukaisesti.  
 
Mikäli asiakkaan tulot tai palvelumäärä muuttuvat niin maksu tarkistetaan maksutaulukon 
tuntimäärän mukaisesti. Asiakasmaksut tarkistetaan kuitenkin vähintään joka toinen vuosi 
(samanaikaisesti lakisääteisen indeksitarkistuksen kanssa). 
 

 
 

Perheen koko ja tulorajat 
 

Perheen koko, 
hlömäärä 

1 2 3 4 5 6 

Tuloraja,  
euroa 
kuukaudessa 

598 1103 1731 2140 2591 2976 

 
 

Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla kustakin seuraavasta 
henkilöstä. 
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Maksuprosentit ovat seuraavat: 

 
 Palvelutunnit kuukaudessa Maksuprosentti perheen koon mukaan 

 1 2 3 4 5 6 tai > 
4 tuntia tai vähemmän 8 7 6 6 6 6 
5 10 8,75 7,5 7,5 7,5 7,5 
6 12 10,5 9 9 9 9 
7 14 12,25 10,5 10,5 10,5 10,5 
8 16 14 12 12 12 12 
9 17 14,75 12,5 12,5 12,5 12 
10 18 15,5 13 13 13 12 
11 19 16,25 13,5 13,5 13,5 12 
12 20 17 14 14 14 12 
13 21 17,75 14,5 14,5 14 12 
14 22 18,5 15 15 14 12 
15 23 19,25 15,5 15,5 14 12 
16 24 20 16 16 14 12 
17 24,5 20,5 16,5 16 14 12 
18 25 21 17 16 14 12 
19 25,5 21,5 17,5 16 14 12 
20 26 22 18 16 14 12 
21 26,5 22,5 18,5 16 14 12 
22 27 23 19 16 14 12 
23 27,5 23,5 19 16 14 12 
24 28 24 19 16 14 12 
25 28,5 24 19 16 14 12 
26 29 24 19 16 14 12 
27 29,5 24 19 16 14 12 
28 30 24 19 16 14 12 
29 30,5 24 19 16 14 12 
30 31 24 19 16 14 12 
31 31,5 24 19 16 14 12 
32 32 24 19 16 14 12 
33 32,5 24 19 16 14 12 
34 33 24 19 16 14 12 
35 33,5 24 19 16 14 12 
36 34 24 19 16 14 12 
37 34,5 24 19 16 14 12 
38 tai enemmän 35 24 19 16 14 12 

 
 

Kotihoidon maksujen määräytyminen ja tarkistaminen 1.7.2021 alkaen on vahvistettu 
perusturvalautakunnassa 27.5.2021 § 33 (ohm.14) 
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1.2. TILAPÄINEN KOTIHOITO   
 
Tilapäinen kotisairaanhoito 
 
- tilapäisen kotisairaanhoidon käynti 12,20 €/käynti 

 sisältyy maksukattoon 1.1.2022 alkaen 
Tilapäinen kotipalvelu lapsiperheille ja ikäihmisille 
 
 kertakäynti alle 2 tuntia  12,00 €/käynti 
 kertakäynti 2–5 tuntia  20,00 €/käynti 
 kertakäynti yli 5 tuntia  30,00 €/käynti 

 
 
1.3 TUKIPALVELUT  
 
Kunta voi periä asiakkaalta kohtuullisen maksun asiakassuunnitelmaan sisältyvistä 
tukipalveluina järjestettävistä tai asumispalveluun liittyvistä ateria-, vaatehuolto-, peseytymis-, 
siivous- ja turvapalveluista, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävistä palveluista 
sekä muista vastaavista asumista tukevista palveluista.  
 
Turvapalvelut 
 
 turvapuhelin   30,00 €/kk 
 turvapuhelin gsm-sovittimella  25,00 €/kk 
 ovihälytin   25,00 €/kk 
 turvapuhelimen asennus ja vienti 40,00 € 
 
Tukipalvelut 

 
 pyykkipalvelu   30,00 €/kk 
 asiointipalvelu   30,00 €/kk   

 kotihoidon henkilöstön suorittama asiointi- ja kauppapalvelu 
 saattajapalvelu   14,00 €/kerta 
 seurantasoittopalvelu     1–10 soittoa 12 e/kk          (uusi maksu)  

 ei säännöllistä kotihoitoa  yli 10 soittoa 23,10 e/kk 

Säännöllisen kotihoidon asiakkailta ei peritä seurantasoittopalvelusta erillistä maksua, vaan 
soittoaika huomioidaan säännöllisen kotihoidon palvelun määrässä ja kuukausimaksussa.  

 kotihoidon kuvapuhelinpalvelu      (uusi maksu) 
 
Säännöllisen kotihoidon asiakkailta ei peritä suunnitelmaan perustuvasta kuvapuhelusta ja 
laitteesta erillistä maksua. Asiakkaan ja Lumijoen kotihoidon ammattilaisen väliseen 
yhteydenottoon kuluva aika huomioidaan säännöllisen kotihoidon palvelun määrässä ja 
kuukausimaksussa 
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Päivätoiminta Lumilyhdyn päivätoimintatilassa  
 palvelupäivä, sis. kuljetus, lounas ja kahvi 10,00 €/pv 

 
 

2. SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT 
 

2.1 Lumilyhdyn tehostettu asumispalvelu 
 

 Tehostetun asumispalvelun asiakasmaksut 1.7.2022 alkaen on vahvistettu   
perusturvalautakunnassa 27.5.2021 § 33 (ohm.14). 

 
 
     2.2. Tilapäinen asumispalvelu  
              

 Lyhytaikainen asumispalvelu 31,30 e/vrk 
 Päivä -ja yöhoidon maksu 22,80 e/vrk  

 
 

3. VAMMAISPALVELU- JA KEHITYSVAMMALAIN MUKAISET ASUMISPALVELUT 
 

3.1 Tilapäinen asumispalvelu vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaisessa tehostetussa   
asumisyksikössä 
 
 yli 16-vuotiaat   24,70 e/vrk 

(ateriat 13,40 e/vrk + asumisesta aiheutuvat kustannukset; siivous, puhdistusaineet, 
wc-tarvikkeet, liinavaatteet, vaatehuolto, saunan käyttö, sanomalehdet, tv, yhteiset 
harrastus- ja viriketarvikkeet 11,30 e/vrk = 24,70 e/vrk). 

 alle 16-vuotiaat   19,00 e/vrk 
 Osavuorokautinen ylläpitokorvaus 

peritään yli 16-vuotiailta   11,60 e/vrk   (uusi maksu)  
(esim. mikäli asiakas saapuu siten, että saa vain iltapalan ja aamupalan ja poistuu 
seuraavana päivänä ennen klo 9)    
 

3.2 Kehitysvammaisten pitkäaikainen asumispalvelu  
 
 asiakasmaksuna peritään ylläpitomaksu 13,40 e/vrk 

(ylläpitomaksu sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan) 
 
 
 

4 VAMMAISTEN JA KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITO  
 
Tilapäisessä perhehoidossa noudatetaan samoja asiakasmaksuja kuin vammaisten ja 
kehitysvammaisten asumisyksiköissä. 
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5 KEHITYSVAMMAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄHOITO SEKÄ LOMA-AJAN HOITO 
 
Toiminta on maksutonta perusopetuksessa oleville koululaisille, joille on erityishuolto-
ohjelmassa päätetty kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito.  
 
 
6 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄTOIMINTA 
 
Asiakkaalta peritään ateriamaksut toteutuneen mukaisesti.  
 
 
7 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU JA VAIKEAVAMMAISTEN 
KULJETUSPALVELU SEKÄ ERITYISHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU 
 
Perusturvalautakunta päätti sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palveluiden 
omavastuuosuuden 10.6.2021 § 40 (ohm.15) ja vaikeavammaisten kuljetuspalveluluiden 
omavastuuosuuden 30.1.2020 § 5 (ohm.1). Erityishuoltolain mukainen kuljetus on maksutonta, 
jos se on päätetty erityishuolto-ohjelmassa. 
 
 
8 OMAISHOIDONTUKI 
 
Omaishoitajan vapaan aikainen hoito   11,60 e/vrk 
 
 
9 LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT 
 
9.1 Lapselta perittävät lastensuojelun asiakasmaksut 
 
Asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 3 momentin sekä Asiakasmaksuasetuksen 20 §:n perusteella 
lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona 
järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen tai nuoren tuloista 
peritään yli kuukauden (30 pv) yhtäjaksoisesti kestävästä sijoituksesta enintään 1860,20 €/kk. 
 
Lastensuojelun hoidon korvaus voidaan periä kolmella eri tavalla:  
 
 perimällä lapselle vahvistettu elatusapu (7 § 2 mom.); ensisijainen lapsen edun 

mukaisena   
 perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 § 3 mom.) 
 vahvistamalla vanhemmille erillinen lastensuojelun asiakasmaksu (7 § 1 mom.) 

  
Perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.   
Ennen asiakasmaksun perimistä on huomioitava, että lapsen itsenäistymisvarat on saatu 
kerrytettyä; vähintään 40 % lapsen tuloista, lapsilisää ei huomioida (Lastensuojelulaki 77 §, 1 
mom.).  
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9.2. Vanhemmilta perittävät lastensuojelun asiakasmaksut 
  
Vahvistettua elatusapua peritään enintään 1860,20 euroa kuukaudessa. Vanhemmalta, joille ei 
ole vahvistettu elatusapua tai sitä ei peritä, peritään lastensuojelun asiakasmaksu alla olevan 
taulukon mukaisesti. Maksu määritetään kummallekin vanhemmalle erikseen. 
 

 
Tulot vähennysten jälkeen Perintä % 
0–600 € ei perintää 
601–800 € 10 % 
801–1 000 € 12 % 
1 001–1 200 € 14 % 
yli 1 201 € 16 % 

 
Kun sijoitettuja lapsia on useampia, maksua korotetaan sijoitettujen lasten lukumäärän 
mukaan. 
 

Sijoitettuja lapsia Korotus % 
1 ei korotusta 
2 15 % 
3 30 % 
4 45 % 
5 tai useampia 60 % 

 
Esim. Vanhemmalle on laskettu hoidosta perittävä asiakasmaksu 140 €. Sijaishuollossa olevia 
lapsia on kolme, jolloin taulukon mukaan perittävää maksua korotetaan 30 %. Maksuksi tulee 
182 € ja kun se jaetaan kolmeen osaan, tulee perittäväksi maksuksi 60,67 € lasta kohden. 
 
9.3 Itsenäistymisvarat 
 
 Lapsen tai nuoren itsenäistymistä varten on kalenterikuukausittain varattava määrä, joka 

vastaa vähintään 40 prosenttia hänen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
annetun lain 14 §:ssä tarkoitetuista tuloistaan, korvauksistaan tai saamisistaan. Määrää 
laskettaessa ei lapsilisää kuitenkaan oteta huomioon. 

 Jollei lapsella tai nuorella ole sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 
14 §:ssä tarkoitettuja tuloja, korvauksia tai saamisia taikka jos ne ovat riittämättömät, 
sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on tuettava sijoituksen päättyessä itsenäistymässä 
olevaa nuorta asumiseen, koulutukseen ja muuhun itsenäistymiseen liittyvissä menoissa 
tarpeellisilla itsenäistymisvaroilla. 
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TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 
 
1. Avosairaanhoidon lääkäripalvelut 

 
- käyntimaksu    20,90 €/käynti 
 
Maksu peritään ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa 
kalenterivuoden aikana. Sama maksu peritään käynnistä muussa vastaavassa 
terveydenhoitoyksikössä virka-ajan ulkopuolella ja klo 16–19.59 arkisin. 
 
- käyttämättä tai perumatta jätetty vastaanottoaika 51.50 € 
- käyntimaksua ei peritä 
- rintamaveteraaneilta, pitkäaikaistyöttömiltä asiakkailta eikä omaishoitajien hyvinvointi- ja 

terveystarkastuksista 
- Perusturvalautakunta on päättänyt 26.8.2021 § 50 ettei käyttämättä tai peruuttamatta 

jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritä maksua alle 18-vuotiaalta 1.7.2021 
alkaen. 

 
2. Terveystalon lääkäri -ja sairaanhoitajan vastaanotto klo 20.00–08.00 

 
- käyntimaksu    28,70 €/käynti  

 perusterveydenhuollon päivystyskäynti 
 

3. Oulun seudun yhteispäivystys klo 20.00–08.00 
 
 perusterveydenhuollon päivystyskäynti  28,70 €/käynti  

   
Yhteispäivystys (perusterveydenhuolto) peritään arkisin klo 20.00–8.00 välisenä aikana, sekä 
lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Samaa maksua sovelletaan, kun asiakas käy muun 
vastaavan terveydenhoitoyksikön lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla 
 
4. Oulun seudun yhteispäivystys klo 8.00–20.00 

 
 perusterveydenhuollon päivystyskäynti  20,90 €/käynti  

 
Maksu voidaan periä terveyskeskuksen käyntimaksun maksaneelta asiakkaalta. Jos 
sairaudenhoito vaatii terveyskeskuslääkärin lisäksi sairaalalääkärin tutkimusta tai hoitoa, 
peritään poliklinikkamaksu terveyskeskusmaksun sijaan.  
 
 
5. Erikoissairaanhoito 

 
 poliklinikkamaksu   41,80 €/kk 
 erikoissairaanhoidon ostopalvelut yksityisiltä 
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palveluntuottajilta (sydämen ultraäänitutkimus, 24-tunnin egk-rekisteröintirasitus-
egk, ENMG, mangneetti-ja tietokonekerroskuvaukset, mahasuolikanavan 
tähystystutkimukset)  
 
 

6. Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu 
 
 hoitopäivämaksu   49,60 €/vrk 
 maksukaton täyttymisen jälkeen  22,80 €/vrk 

(mukaan luetaan lähtöpäivä) 
 
7. Päiväkirurgia 
 

Toimenpide tehdään leikkaussalissa ja se edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai 
suonensisäisesti annettavaa lääkitystä. 
 
 Toimenpidemaksu   136,90 € 

 
 

8. Terveydenhuollon ammattihenkilön antamat hoidot, kuntoutus ja terapiat  
 
 fysioterapia, terveyskeskuslähetteellä  11,60 €/käynti (uusi maksu) 
 jalkojenhoito   1160 €/käynti (uusi maksu) 
 neuropsykologinen kuntoutus  11,60 €/käynti (uusi maksu) 
 ravitsemusterapia   11,60 €/käynti (uusi maksu) 
 toimintaterapia   11,60 €/käynti (uusi maksu) 
 puheterapia   11,60 €/käynti (uusi maksu) 

 
 

9. Sarjassa annettavat hoidot/lääkinnällinen kuntoutus 
 
Lääkinnällisenä kuntoutuksena annettava psykoterapia, fysioterapia, toimintaterapia, 
musiikkiterapia ym. enintään 45 hoitokertaa vuodessa. 
 

 lääkinnällinen kuntoutus   11,60 €/kerta 
 lääkinnällinen kuntoutus, ryhmähoitona  4 € /kerta  

 
Alle 18-vuotiaille annetusta lääkinnällisestä kuntoutuksesta ei peritä maksua. 
 

 
10. SUUN TERVEYDENHUOLLON MAKSUT  
 
Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä palvelun käyttäjiltä. Maksua ei peritä lumijokisilta 
rintamapalvelu- tai rintamasotilastunnuksen omaavilta henkilöiltä. 
 



 

       9 
Perusmaksu käynniltä 
 
 hammaslääkärikäynti   13,30 €/käynti 
 erikoishammaslääkärikäynti   19,50 €/käynti 
 suuhygienistillä käynti  10,30 €/käynti 

 
 peruuttamattomasta poisjäännistä 51,50 € 

 
Perusmaksun lisäksi peritään tutkimuksesta ja hoidosta voimassa olevan terveydenhuollon 
toimenpideluokituksen suun terveydenhuollon toimenpiteistä seuraavat maksut: 
 
1. kuvantamistutkimukset 

 
 hammaskuva       8,50 € 
 leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus  19,20 € 

2. ehkäisevä hoito 
 

 toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun  
terveyden edistäminen     8,50 €/käynti 

 
 
3. tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito  

 
 vaativuusluokan mukaiset toimenpideluokitukset: 

 
vaativuusluokka 
 
0–2    8,50 € 
3–4    19,20 € 
5–7    38,00 € 
8–10    55,60 € 
11–    78,00 € 

 
proteettiset toimenpiteet 
 
 proteesin huolto, pohjauksella 55,60 € 
 proteesin korjaus  38,00 € 
 akryyliosa- ja kokoproteesi  186,00 € 
 kruunut ja sillat, hampaalta  186,00 € 
 rankaproteesi   225,70 €  

 
 

11. MAKSUT LÄÄKÄRINTODISTUKSISTA JA LAUSUNNOISTA  
 

Lausunnot sosiaaliturvaetuuksia, verotusta, vakuutusta ja vahingonkorvusta varten  
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 B-lausunnot   51,50 € 

(eläke-etuudet, erityiskorvattavat lääkkeet, kuntoutus, hoitoon liittymättömiä, verotusta ja 
vakuutusetuuksien saamista varten, viranomaisia varten tai vahingon aiheuttajilta 
vaadittavaa korvausta varten laaditut lausunnot). 

 
 T-lausunnot/todistukset  51,50 € 

T-lausunnosta tai vastaavista (esim. oppilaitosten lomakkeet) lausunnoista peritään 
todistusmaksu. Myös puolustusvoimia varten kirjoitettavasta lausunnosta (T- tai SA Lääk 
1141 -lomake) peritään todistusmaksu silloin, kun lausunto kirjoitetaan muulloin kuin 
kutsuntatarkastuksen yhteydessä (esim. haettaessa suorittamaan asevelvollisuutta 
vapaaehtoisena).  
 

 E-lausunto   51,50 € 
 Ajokorttitodistus ajokorttihakemusta varten 61,80 € 
 C-todistukset   51,50 € 

(erilaisten Kelan tukien kuten lapsen hoitotuki, eläkkeensaajan hoitotuki, vammaistuet 
hakemista varten tarvittava C-todistus).  

 
 rokotustodistus    51, 50 € 

 
 Rokotustodistus on maksullinen silloin kun se kirjoitetaan rokotuksesta, joka annetaan 

ulkomailla työskentelyä tai ulkomaille matkustamista varten. Joukkorokotuksen yhteydessä 
annettava todistus on maksuton. EU:n koronatodistusta käytetään Suomessa 
koronapassina 16.10.2021 alkaen. 

 
 oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunto  51,50 € 

(oikeustoimikelpoisuutta koskevalla lausunnolla tarkoitetaan esim. lausuntoa testamentin 
tekemistä varten tai edunvalvontaan liittyen)  

 
 muut oikeusviranomaisille osoitetut lausunnot 51,50 €  

(kaikki oikeusviranomaisia/oikeudenistuntoa varten kirjoitettavat todistukset ja lausunnot 
kuten pahoinpitelyvammoista, raiskauksesta jne.)  

 
 todistukset matkatoimistoa varten  51,50 € 

(todistus sairaudesta, joka estää matkalle lähdön tai on aiheuttanut sen keskeytyksen)  
 

 
12.  MAKSUKATTO  
 
 Maksukatto on vuonna 2022    692,00 € 
 
Kohtuuttoman korkeaksi nousevan maksurasituksen estämiseksi on asiakasmaksuista 
palvelujen käyttäjille kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla 692€:n maksukatto. 
Maksukaton seurantajakso on kalenterivuosi. 
 
  



 

       11 
 
Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia 
asianomaisen kalenterivuoden loppuun (seurantajakso kalenterivuosi). Ainoastaan 
lyhytaikaisesta laitoshoidosta tai -palvelusta saa periä ns. ylläpitomaksun myös maksukaton 
täytyttyä.  
 
Perittyjen asiakasmaksujen yhteismäärää laskettaessa otetaan huomioon kalenterivuoden 
aikana perityt maksut: 
 
 terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkärinpalveluista 
 yksilökohtaisesta fysioterapiasta 
 poliklinikkakäynnistä 
 päiväkirurgisesta hoidosta 
 sarjahoidosta 
 yö- ja päivähoidosta 
 kuntoutushoidosta 
 lyhytaikaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoidosta 
 suun terveydenhuollossa perittävät maksut tutkimuksesta ja hoidosta (asiakasmaksuasetus 

9 §) hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta. Esimerkiksi hammasproteettisen hoidon 
kliinisen työn osuudesta perittävät maksut kerryttävät maksukattoa, mutta varsinaiset 
hammastekniset kulut (hammasteknisen laboratorion kulut) eivät kerrytä maksukattoa 

 perusterveydenhuollossa suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä 
perittävät maksut (asiakasmaksuasetus 9 a §) 

 tilapäisen kotisairaanhoidon sekä tilapäisen kotisairaalahoidon maksut (huom. kotipalvelun 
ja kotihoidon maksut jäävät jatkossakin maksukaton ulkopuolelle) 

 toimeentulotuesta maksetut maksut 
 yksittäisistä terapioista (ml. neuropsykologinen kuntoutus) perittävät maksut.  
  etäyhteyksien avulla toteutetuista palveluista perittävät maksut 
 
 
Asiakkaan tulee itse seurata maksukaton täyttymistä. 

 
 
 
 

 


