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KOTIHOIDON JA ASUMISPALVELUIDEN MAKSUTAULUKKO 1.6.2020 ALKAEN

SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON MAKSUTAULUKKO

Perheen 

koko/

HENKILÖÄ 

TALOUS

KOTONA 

ANNETTAVAN 

PALVELUN 

TULORAJAT

€/kk

6 - 10 

tuntia/kk

%

11 - 20

tuntia/kk

    %

21 - 30 

tuntia/kk

%

yli 31 - tuntia

%

1 588 10 20 28 30

2 1084 8 12 18 20

3 1701 6 12 16 18

4 2103 6 12 14 15

5 2546 5 10 12 13

6 2924 5 8 10 11

Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 €:lla ja maksu-

prosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Kotihoidon palvelutarpeen ollessa 5 tuntia tai vähemmän/kk peritään maksu tilapäisen kotipalvelu-

maksun mukaan.

Säännöllisen kotihoidon alkaessa maksu on 7,50 €/tunti kunnes tuloperusteinen asiakasmaksu on

määritelty, viimeistään ensimmäisen kokonaisen kuukauden palvelun jälkeen.

Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut: kun kunta järjestää hoidettavalle omaishoidontuesta 

annetun lain (937/2005) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi hoi-

toa, joka korvaa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, peritään hoidettavalta 11,40 €

päivältä sen estämättä, mitä muualla laissa tai asetuksessa säädetään.

Kotona annettavan palvelun maksu peritään myös käyttäjästä johtuvan tilapäisen keskeytyksen  

ajalta. Jos palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä

osalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuen lyhyemmäksikin ajaksi, tai käyttäjä on laitoshoi-

dossa, ei maksua peritä mainitun viiden päivän ajalta.

Jos palvelu on keskeytyksissä koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan. Asiakkaan hoito- ja 

palvelutarpeen muuttuessa pysyvästi, tarkistetaan hänen hoito- ja palvelusuunnitelmansa 

ja hänelle määrätään uusi palvelumaksu. Samoin maksukyvyn muuttuessa olennaisesti, hänen

kuukausimaksunsa tarkistetaan.

LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN KOTIPALVELUN ASIAKASMAKSU

Käyntikohtaiset hinnat ovat seuraavat:

1 tunti 8,00 €

max 2 tuntia 12,00 €

2-4 tuntia 16,00 €

4-6 tuntia 24,00 €

koko päivä 32,00 €

Maksut koskevat lyhytaikaista enintään 3 kk kestävää palveluntarvetta.

Mikäli palvelun tarve arvioidaan yli 3 kk kestäväksi, voidaan tulosidonnainen maksu määritellä

ensimmäiselle kokonaiselle palvelukuukaudelle hvltk:n vahvistaman jatkuvan kotipalvelun

maksun mukaisesti. Palvelun jatkuessa yli 3 kk määritellään asiakasmaksu 4. kk:n alusta alkaen 

jatkuvan kotipalvelun maksun mukaisesti.
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TILAPÄINEN KOTIPALVELUMAKSU BRUTTOTULOJEN MUKAAN

2,80 €/tunti 3,60 €/tunti 5,20 €/tunti 6,80 €/tunti

1 588 588 - 725 726 - 865 866 - 1 045 1 046 - 

2 1 084 1 084 - 1 235 1 236 - 1 375 1 376 - 1 545 1 546 - 

3 1 701 1 701 - 1 843 1 844 - 1 973 1 974 - 2 123 2 124 - 

4 2 103 2 103 - 2 259 2 260 - 2 389 2 390 - 2 459 2 460 - 

Lääkärin tai hammaslääkärin suorittaman kotisairaanhoidon käynnin maksu on 18,90 € ja muun

henkilön suorittama käynti on 12,00 €. Puolisolta tai vastaavalta peritään oma maksu. Tilapäisestä

kotisairaanhoidosta ei peritä maksua erikseen sellaiselta henkilöltä, joka saa 1 momentissa tarkoi-

tettua jatkuvaa kotipalvelua.

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

Siivouspalvelumaksu 15 €/tunti

Turvapuhelinmaksut:

Turvapuhelimen asennus- ja toimitusmaksu palvelun käytön alkaessa 35,00 € kertamaksu.

Kuukausimaksu on 26,00 €. Lisäksi asiakkaalta peritään lisälaitteista palveluntarjoajan 

hinnaston mukainen maksu.

Kotipalvelun kuljetus (asiakkaiden kauppa yms. asiointimatka) 4,00 €/yhdensuuntainen matka

(palveluun käytetty työntekijän työaika kirjataan asiakassuhteesta riippuen joko tilapäisen tai 

jatkuvan kotipalvelun tunteihin).

Ateriapalvelu 6,80 €/ateria kotiin kuljetettuna

Ikääntyvien ryhmän osallistumismaksu (kuljetus lähialueelta, lounas ja kahvi sisältyy hintaan) 

11 €/kerta. Ilman kuljetusta 7 €/kerta.

Muistituvan ateria- ja kahvimaksu 7 €/kerta

Saattajapalvelu viranomaisasioinnissa 15 €/tunti

Saunotus- /pesuapu asiakkaan kotona 7,50 €/kerta

Suunnittelematon hälytykseen/päivystykseen perustuva kotikäynti 

arkisin klo 8-21 12,00 € 

öisin ja viikonloppuisin 22,50 €

Bruttokuukausitulot euroinaPerheen-

jäsenten 

lukumäärä

Maksuttomuuden

yläraja


