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Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.1.2020 lukien, lakimuutos 1.7.2021 lukien 
  

 

 asumispalvelut 

 perhehoito 

 kotihoito 

 terveydenhuolto 

 kehitysvammahuolto 

 sosiaalityö 

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) 33 a §:n mukaan asetuksessa 

säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mu-

kaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tarkistetaan 1.1.2020 alkaen.  

 

Inarin kunta tarkastaa myös kunnan päättämät sosiaalihuollon asiakasmaksut sekä asiakkaiden tuloihin perus-

tuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksut. Tulotarkastukset ja uudet maksupäätökset tehdään tammikuun 

2020 aikana, muutokset astuvat voimaan 1.2.2020.  

 

 

Asumispalvelut:     Hinta vuonna 2020: 
 

Männikön palvelukoti: 
Vuokra / m2     13,75 €  

Saunamaksu / kk    10,00 €  

Hoivamaksu     Maksukyvyn mukaan 

   

   

Lomahoito / hoivakodit:         
Lomahoito / hpv    38,80 € 

- omaishoito / vrk    38,40 € 

- omaishoitajan lomapäivät / vrk   11,40 €   

Päivä- / yöhoito / hpv 

- puoli päivää      18,60 €  

- koko päivä      21,80 €  

 

 

Attendo Auroran Hoivakoti: 

 Vuokra / m²     Hoivakoti perii 

 Sähkö / kk      Hoivakoti perii 

 Hoivamaksu     Maksukyvyn mukaan 
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Perhehoito: 
 

Ikäihmisten ja kehitysvammaisten henkilöiden perhehoidosta peritään asiakasmaksu asiakasmaksulain 7 c §:n 

mukaan. 

 

Lastensuojelulain nojalla lapselle annetusta perhehoidosta mahdollinen asiakasmaksu voidaan periä asiakas-

maksulain 7 §:n mukaan. 

 

Tarkennuksia: 

Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan netto kuukausituloista vähennyksien jälkeen, kuiten-

kin niin, että omaan käyttöön jää 164 € /kk (netto). 

 

 

 
 

 

Kotihoito:      Hinta vuonna 2020: 
 

   

Palvelukeskus Koivikko: 

 

Palvelukeskus Koivikko 

Vuokra / m2     12,36 €  

Saunamaksu / kk    10,00 €  

 

Palvelut 

- Asukas maksaa ostamistaan kotihoidon palveluista sekä tukipalveluista kotihoidon hinnaston mu-

kaisesti. 

 

 

Kotiin annettavat palvelut:  

Säännöllinen kotihoito    Maksukyvyn mukaan 

Tilapäinen   

- kotipalvelu käynti alle 2 h    10,80 €  

  käynti 2 – 4 h    19,30 €  

  käynti yli 4 h    32,00 €  

Mikäli alle 15 minuutin käyntejä on useampia kuin yksi päivässä, peritään asiakkaalta 12 euroa / 

pvä. Hoitoaika maksimissaan kaksi viikkoa.  

- kotipalvelu / lapsiperheet / h       4,00 €  

- kotisairaanhoito / hoitaja / käynti    10,80 €   

- kotisairaanhoito / lääkäri / käynti   17,00 €  
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Tukipalvelut:     Hinta vuonna 2020: 
 

Ateriapalvelut 

 Ateriahinnat tarkastetaan vuosittain Ruokapalvelu liikelaitoksen hinnaston mukaisesti. Männikön 

palvelukodilla, Palvelukeskus Koivikossa ja Ryhmäkoti Kaamosrannassa aterioivat avo-

 palveluasiakkaat maksavat annospakatun aterian hinnan, joka kattaa aterian jakelusta ja astioiden 

puhdistuksesta aiheutuvat kulut. 

     

 Lounas  

 - Ivalo     5,50 € 

 - Inari     5,50 €  

- Sevettijärvi     5,50 € 

 

Päivällinen 

- Ivalo     5,00 € 

  Ateriakuljetus / krt    2,50 €  

     

Kuljetuspalvelut 

 Kuljetuspalvelut kotipalveluautolla     

- alle 8 km / suunta    3,30 €  

- yli 8 km / suunta    4,00 € 

 Kuljetuspalvelu taksilla                    Linja-autotaksa matka-  

      huollon eläkeläishinnaston  

      mukaisesti 

  

Päiväpalvelukuljetus  

   - alle 8 km / suunta Linja-autotaksa matkahuollon eläkeläishinnaston mukaan 

   - yli 8 km / suunta Linja-autotaksa matkahuollon eläkeläishinnaston mukaan 

  

Muut tukipalvelut 

Siivouspalvelu / h    27,00 € 

Kylätyöntekijän palvelut / h       4,00 €  

Tukityöllistetyn palvelut / h          4,00 €  

Asiointipalvelu / krt       

- kauppa-asiointi        4,50 €  

- apteekkiasiointi      2,50 € 

Mikäli samalla käynnillä asioidaan sekä kaupassa, että apteekissa, peritään kauppa-asioinnin hinta.  

Saattajapalvelu / alkava h    10,80 €  (* 

Pyykkipalvelu / koneellinen          4,50 €  

Saunapalvelu / krt        6,00 €  

Turvapuhelin / kk    30,00 € 

Turvapuhelimen hälytyskäynti / krt   15,00 € 

                 (* Sama kuin tilapäisen kotihoidon maksu. 
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Tarkennuksia: 
1. Säännöllisen kotihoidon sekä ryhmäkotien hoivamaksut määritellään alla olevan, asiakasmaksulain 

mukaisen taulukon mukaan. Palvelu on säännöllistä, kun käyntejä on vähintään 1 / vko. Maksukyvyn 

mukaan määräytyvät maksut määritellään toistaiseksi. Maksu on tarkistettava, kun palvelun käyttäjän 

tai perheen maksukyky muuttuu olennaisesti, kun maksua määrättäessä huomioon otettavat perhesuh-

teet muuttuvat, kun maksu osoittautuu virheelliseksi tai palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan. Jos 

maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin 

virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. 

2. Tuloina otetaan huomioon perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä veroista vapaat tulot.  

3. Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, asu-

mistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimusku-

luja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, toimeentu-

lotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kuntoutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta, 

työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta 

suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten 

kotihoidon tukea. 

4. Vähennyksinä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut 

vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty 

rahana suoritettava etuus (syytinki). 

5. Maksua ei peritä palvelun keskeytyessä kunnallisesta laitoshoidosta tai palvelun tarjoajasta johtuen.  

Mikäli palvelu keskeytyy muusta syystä, maksu peritään viiden vuorokauden omavastuuajalta. Kes-

keytyksen jatkuessa koko kuukauden ei maksua peritä lainkaan.  

6. Inarin kunnassa kotisairaanhoidon tilapäisistä käynneistä ei peritä maksua psykiatrisilta potilailta, kuol-

leen henkilön omaisilta eikä hengityshalvauspotilailta. (Terveyslautakunta 14.4.1994 § 6). 

7. Inarin kunnassa saattohoitopotilaat on vapautettu säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta perittä-

västä maksusta. Johtava lääkäri määrittelee tilanteen potilaskohtaisesti. (Terveyslautakunta 29.4.1997 § 

27).  

8. Kotihoidon ja omaishoidon arviointikäynnit sekä kotihoidon fysioterapeutin kotikäynnit ovat asiak-

kaalle maksuttomia.  
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Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävä  

maksu. Tulorajan korotus 350 euroa / lisähenkilö 

 
Maksuprosentit perheen koon mukaan ovat seuraavat: 

 

Perheen  

koko 

1 2 3 4 5 6 tai enem-

män 

Tuloraja, 

euroa kk 

588 1084 1701 2103 2546 2924 

Palvelutunnit 

kuukaudessa 

Maksu% 

 

     

4 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 12,5 

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 enem-

män 

35 24 19 16 14 12 
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Terveydenhuolto:     Hinta vuonna 2020: 
 

Avohoito: 

Vuosimaksu / lääkäri / kalenterivuosi   37,00 €  

Käyntimaksu / lääkäri / käynti   18,50 €  

Päivystysmaksu / käynti    25,40 €  

Sarjassa annettava hoito / krt      10,20 €  

Päiväsairaalamaksu / vrk    20,20 €  

Lääkärintodistukset / -lausunnot / kpl   50,80 €  

- ajokorttitodistus     61,00 €  

- peruuttamaton lääkäriaika     50,80 € 

Erikoissairaanhoidon maksut    41,20 € (***  

 ***) Gynekologi, magneettikuvaukset, ortopedin etävastaanotto, silmälääkärissä käynti  

maksusitoumuksella 

 

Tarkennuksia: 
1. Mikäli palvelun käyttäjä ei suorita lääkärin vuosimaksua, peritään häneltä lääkärin käyntimaksu käyn-

tikertojen lukumäärästä riippumatta.  

2. Asiakasmaksulain mukaan terveydenhuollon palveluista ovat maksuttomia:                         

a. Ensihoito, lukuun ottamatta ensihoitoon liittyvää sairaankuljetusta.                                                        

b. Psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annettu hoito siihen liittyvää osittaista ylläpitoa lu-

kuun ottamatta.                                                                                                                                                         

c. Hengityshalvauspotilaalle annettava hoito ja ylläpito sekä hoitoon liittyvät kuljetukset.                            

d. Tartuntatautilaissa tarkoitetut rokotukset, yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, hoito ja hoi-

toon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen, sukupuolitau-

tien tutkimus ja hoito sekä valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet.                                     

e. Ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito.                                             

f. Alle 18-vuotiaalle henkilölle annettava hoito ja ylläpito siltä osin kuin hoitopäiviä kalenteri-

vuodessa on kertynyt yli seitsemän sekä sarjassa annettava lääkinnällinen kuntoutus                                                                                                                     

ja hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoito sekä muu vastaava hoito 

samoin kuin jatkuva dialyysihoito.                                                     

g. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluva neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvit-

tävä tutkimus sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus.                                                                                

h. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet sekä niiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto 

paitsi silloin, kun apuvälineen tarve aiheutuu työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrit-

täjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai 

näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta vahingosta tai ammattitaudista.                                                            

i. Lääkärin määräämä sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuva sisäänkirjoitetun potilaan kuljetus 

terveyskeskuksen tai sairaalan sairaansijalta toiseen hoitolaitokseen tai kotihoitoon.  

3. Sarjassa annettavasta hoidosta voi periä maksun enintään 45 kertaa kalenterivuodessa. Mikäli sarjahoi-

tomaksu (10,20€) ylittää vuorokaudessa päiväsairaalamaksun (20,20€), peritään sarjahoidosta muodos-

tuva asiakasmaksu päiväsairaalamaksun mukaan. Kuntalaskutus toteutuu todellisten kustannusten mu-

kaan.  

4. Maksu peruuttamattomasta lääkäriajasta voidaan periä yli 15-vuotiaalta. 

5. Ulkopaikkakuntalaiset maksavat käynti- / päivystysmaksun, lisäksi kuntalaskutus todellisten kustan-

nusten perusteella.  

6. Ulkomaalaiset maksavat todelliset kustannukset, poissulkien sopimusmaiden kansalaiset, joilla on esit-

tää henkilötodistus tai vastaava sekä EU-maiden kansalaiset, joilla on eurooppalainen sairaanhoitokort-

ti. 
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7. Työtapaturma-, liikennevahinko- ja ammattitautipotilaiden osalta peritään todelliset kustannukset va-

kuutusyhtiöltä.  

8. Vuosimaksu, käyntimaksu, päivystysmaksu, sarjassa annettavan hoidon maksu ja päiväsairaalamaksu 

kerryttävät vuotuista maksukattoa. 

9. Maksua lääkärintodistuksesta ei peritä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausun-

nosta eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveysto-

distuksesta. 

10. Inarin kunnassa lääkärin käyntimaksua tai päivystysmaksua ei peritä rintamaveteraaneilta, partisaani-

hyökkäysten siviiliuhreilta, karjaa sotatoimialueella evakuoineilta eikä sotainvalideilta, joille Valtion-

konttori on myöntänyt vähintään 10 %:n elinkoron.  

 

  Hinta vuonna 2020: 
 

Fysioterapia  

Yksilökohtainen fysioterapia / krt          10,20 €  

 

Tarkennuksia: 

1. Yksilökohtaisen fysioterapian maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. 

 

Laitoshoito: 

Hoitopäivämaksu / hpv    43,90 €  

- maksukaton ylittymisen jälkeen / hpv     20,20 €  

- omaishoito / vrk    38,80 €  

- omaishoitajan vapaapäivät / vrk      11,40 €  

Pitkäaikainen laitoshoito    Maksukyvyn mukaan 

Päiväsairaalamaksu / vrk    20,20 €  

Kuntoutushoidon maksu / hpv     15,20 €  

 

 

  

Tarkennuksia: 

1. Hoitopäivä- ja päiväsairaalamaksuja ei saa periä alle 18-vuotiaalta yli seitsemältä hoitopäivältä kalen-

terivuodessa. 

2. Ulkopaikkakuntalaiset maksavat hoitopäivämaksun, lisäksi kuntalaskutus todellisten kustannusten pe-

rusteella.  

3. Ulkomaalaiset maksavat todelliset kustannukset, poissulkien sopimusmaiden kansalaiset, joilla on esit-

tää henkilötodistus tai vastaava sekä EU-maiden kansalaiset, joilla on eurooppalainen sairaanhoitokort-

ti. 

4. Työtapaturma-, liikennevahinko- ja ammattitautipotilaiden osalta peritään todelliset kustannukset va-

kuutusyhtiöltä. 

5. Hoitopäivämaksu (ei omaishoitajan vapaapäivien ajalta), päiväsairaalamaksu sekä kuntoutushoidon 

maksu kerryttävät vuotuista maksukattoa. 

6. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu määräytyy potilaan nettotulojen perusteella. Maksu on 85 % yksin-

asuneen henkilön nettotuloista, kuitenkin siten, että henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vä-

hintään 110 euroa. Mikäli potilas on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudelli-

sessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin 

puolison, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin perittä-

vä maksu voi olla enintään 42,5 % yhteenlasketuista tuloista.  
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Suun terveydenhuolto: 

Käyntimaksu / käynti 

   hammaslääkäri     11,80 €  

   suuhygienisti       9,20 €  

   erikoishammaslääkäri    17,20 €  

Hammaslääkärintodistus / -lausunto / kpl   50,80 €  

Peruuttamaton hammaslääkäriaika / krt   50,80 €  

             

 

Tarkennuksia: 

1. Hammashuollon maksut määräytyvät asiakasmaksuasetuksen 9 §:n ja 9a §:n mukaisesti. Käyntimaksu-

jen lisäksi asiakasmaksuja peritään toimenpiteistä suun terveydenhuollon vastaavuusluettelon mukai-

sesti.  

2. Suun- ja hampaidenhoidosta 9 §:ssä säädetyt maksut peritään vain yli 18-vuotiailta. 

3. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään maksu 15 vuotta täyttäneeltä. 

4. Suun- ja hampaidenhoidosta perittävät maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa.  

5. Henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jol-

la on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain 

(1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistus lain 1§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaus-

tehtäviin osallistumisesta, ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä 

proteiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. 

 

Kehitysvammahuolto:    Hinta vuonna 2020: 
 

Ryhmäkoti Kaamosranta 

Vuokra, sis. saunan / m2      6,82 € 

Vesimaksu / kk    10,00 € 

Ylläpitokorvaus / vrk    14,15 € 

Lomahoito  

- hoitopäivä     29,40 €  

- omaishoito / vrk    29,40 €  

- omaishoitajan lomapäivät / vrk   11,40 €  

 

Tarkennuksia:   
Ylläpitokorvaus sisältää päivittäisten aterioiden valmistuksen elintarvikekustannuksia sekä aterioiden 

valmistukseen liittyviä kustannuksia. Lisäksi ylläpitokorvaukseen sisältyy aterian toimitukseen liittyviä 

kuljetuskustannuksia.   
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Toimintakeskus     Hinta vuonna 2020: 

  

Ateriapalvelut 

Peritään Ruokapalveluliikelaitoksen voimassaolevan hinnaston perusteella. 

 

Lounas 

- terveyskeskuksessa ruokailtuna   4,30 € 

 

- annospakattuna toimitettu   5,50 € 

 

Kevyt lounas      

- terveyskeskuksessa ruokailtuna   3,75 € 

  

Päivällinen      

- annospakattuna toimitettu   4,50 € 

 

Tarkennuksia: 

Annospakatuista aterioista avopalveluasiakkaat maksavat hinnan, joka kattaa myös aterian jakelusta ja 

astioiden puhdistuksesta aiheutuvat kulut.  

 

 

Sosiaalityö      Hinta vuonna 2020: 
 

  

Lastensuojelu: 

Asiakasmaksulain 7 §:n mukaan lastensuojelun nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jäl-

kihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien 

kustannusten korvaamiseksi voidaan, milloin se on asianomaisten toimeentulon edellytykset ja huollol-

liset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua, periä lapsen vanhemmilta maksu, joka saa määrältään 

olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 §:n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. 

 

Kunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta, jolloin lapsi saa 

tässä pykälässä tarkoitettuja perhehoitoa tai laitoshuoltoa taikka asumispalveluja sekä käyttää ne per-

hehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi. 

Lastensuojelulaissa tarkoitetuista perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutunei-

den kustannusten korvaamiseksi voidaan periä 4 §:n 4 kohdasta poiketen kohtuulliseksi katsottava 

maksu myös muista lapsen tai nuoren 14 §:n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamisista. 
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