
IKAALISTEN KAUPUNKI

Hoito- ja hoivapalvelut / Tukipalveluiden sääntelemättömät maksut 01.01.2020 al-
kaen

Valmistelu / vanhuspalveluiden päällikkö Marianne Viitasalo-Männistö (p. 
044 7301 360)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1 § määrittelee palve-
lusta perittävän maksun. Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voi-
daan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu 
voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. 

Lain 2 § määrittelee maksun enimmäismäärän. Palvelusta perittävä maksu 
saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suurui-
nen.  Ateriamaksuista on päättänyt tähän saakka kaupunginhallitus, koska 
kaupungin tukipalveluyksikkö tuottaa ateriat. 1.1.2020 alkaen ruoka- ja sii-
voispalvelut siirtyvät teknisen lautakunnan alaisuuteen. 

Ehdotus/ perusturvajohtaja Timo Tallila: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä 01.01.2020 alkaen hoito- ja 
hoivapalveluiden tuottamien tukipalveluiden hinnoiksi;

€/2020 2019

1.ASIOINTIPALVELU   6,00  6,00
esim. apteekki- ja pankkikäynnit, kauppakassipalvelu
myös säännöllisillä kuukausiasiakkailla

2. VAATEHUOLTO   3,30   3,30
kilohinta                            

3. PÄIVÄTOIMINTAPALVELU 21,00 21,00
sisältää aamupalan, lounaan, kahvin, kylvetyksen
matka    7,00   7,00

4. OSAPÄIVÄTOIMINTAPALVELU 12,00 -

5. SIISTIMISPALVELU 27,00 27,00
                                  

- esitys annetaan kokouksessa
tuntihinta (lähinnä tehostetun asumispalvelun asiakkaat), kotihoidossa ohja-
taan yksityisille palveluntuottajille

6. ULKOTYÖPALVELU 22,00 22,00
tuntihinta
lumityö, nurmikon leikkaus, haravointi
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7. TILAPÄINEN KOTIHOITOKÄYNTI X 12,00
Hinta määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun 
asetuksen 2 luvun 3 §:n 5 momentin mukaan mitä tilapäisestä kotisairaan-
hoidosta indeksitarkistus vuodelle 2020 määrittelee. 

8. LYHYTAIKAINEN ASUMISPALVELUMAKSU 

30,00 30,00 
- esim. Markunkoti 
- ei kerrytä maksukattoa 

9. TILAPÄINEN HÄLYTYSKÄYNTI 35,00 35,00
Tilapäinen hälytyskäynti on sosiaalipäivystyksen tilaama tilapäiskäynti, 
myös säännöllisillä kuukausiasiakkailla.

10. KOTISAIRAALAMAKSU
- sairaanhoitajan kotikäynti x 12,00
- lääkärin kotikäynti x 18,90  
- x = Hinta määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista an-
netun asetuksen 2 luvun 3 §:n 5 momentin mukaan mitä tilapäisestä kotisai-
raanhoidosta indeksitarkistus vuodelle 2019 määrittelee. 
- säännöllisten kotihoidon palvelujen piirissä olevilta asiakkailta erillistä 
kotisairaalan maksua ei peritä
- maksu peritään enintään kahdelta käyntikerralta vuorokaudessa

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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