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JATKUVASTA JA SÄÄNNÖLLISESTÄ KOTONA ANNETTAVASTA PALVELUSTA  
SEKÄ PITKÄAIKAISESTA ASUMISPALVELUSTA PERITTÄVÄ MAKSU 1.7.2021 ALKAEN  
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 30.12.2020/1201) 

Kunta tai kuntayhtymä saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta 
palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta kuukausimaksun, joka määräytyy 
palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja 
perheen koon mukaan. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia.  
 

 palvelu on jatkuvaa ja säännöllistä kotona annettavaa palvelua, jos palvelua 

on vähintään kerran viikossa tai palvelunkesto on väh. 2 kk 

 palvelu on pitkäaikaista asumispalvelua, jos palvelun kesto on vähintään 3 kk 

 jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrättäessä 
saadaan käyttää maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä 
määrää 

 palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteina (pyöristetään lähimpään 

tuntiin – puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin) 

 

Maksu saa olla enintään 5 momentin mukaisen maksuprosentin osoittama määrä 3 
momentissa säädetyn tulorajan ylittävistä bruttotuloista.  
 
Tulorajat ovat seuraavat: 
 
Perheen 
koko, 
henkilömäärä 

1 2 3 4 5 6 

Tuloraja, 
€/kk 
(bruttotulo) 

588 1084 1701 2103 2546 2924 

 

Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla kustakin 
seuraavasta henkilöstä. 
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Maksuprosentit ovat seuraavat: 
 Maksuprosentit perheen koon mukaan 

Palvelutunnit 

kuukaudessa 

1 2 3 4 5 6 henkilöä 

tai 

enemmän 

4 tuntia tai vähemmän 8,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

5 10,00 8,75 7,50 7,50 7,50 7,50 

6 12,00 10,50 9,00 9,00 9,00 9,00 

7 14,00 12,25 10.50 10,50 10.50 10,50 

8 16,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

9 17,00 14,75 12,50 12,50 12,50 12,00 

10 18,00 15,50 13,00 13,00 13,00 12,00 

11 19,00 16,25 13,50 13,50 13,50 12,00 

12 20.00 17,00 14,00 14,00 14,00 12,00 

13 21,00 17,75 14,50 14,50 14,00 12,00 

14 22,00 18,50 15,00 15,00 14,00 12,00 

15 23,00 19,25 15,50 15,50 14,00 12,00 

16 24,00 20,00 16,00 16,00 14,00 12,00 

17 24,50 20,50 16,50 16,00 14,00 12,00 

18 25,00 21,00 17,00 16,00 14,00 12,00 

19 25,50 21,50 17,50 16,00 14,00 12,00 

20 26,00 22,00 18,00 16,00 14,00 12,00 

21 26,50 22,50 18,50 16,00 14,00 12,00 

22 27,00 23,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

23 27,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00 

24 28,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

25 28,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

26 29,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

27 29,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

28 30,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

29 30,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

30 31,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

31 31,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

32 32,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

33 32,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

34 33,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

35 33,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

36 34,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

37 34,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

38 tai enemmän  35,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
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Säännöllisen kotihoidon alkaessa maksu on 8,00 €/tunti kunnes tuloperusteinen 

asiakasmaksu on määritelty.  

 

Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut: 

Kun kunta järjestää hoidettavalle omaishoidontuesta annetun lain (937/2005) 4 §:n 

1 momentissa tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi hoitoa, joka korvaa 

omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, peritään hoidettavalta 11,40 € 

päivältä sen estämättä, mitä muualla laissa tai asetuksessa säädetään. 

 

Palvelun maksu peritään myös käyttäjästä johtuvan keskeytyksen ajalta.  

Jos palvelu keskeytyy yli 5 päiväksi, ei kuukausimaksua peritä 5 päivää ylittävältä 

osalta.  

Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuen lyhyemmäksikin ajaksi, tai käyttäjä on 

laitoshoidossa, ei maksua peritä mainitun 5 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 14,00 € 

2 – 4 tuntia 18,00 € 

4 – 6 tuntia 30,00 € 

koko päivä 40,00 € 

 

Maksut koskevat lyhytaikaista enintään 2 kk kestävää palveluntarvetta. 

Mikäli palveluntarve arvioidaan kestävän yli 2 kk kestäväksi, voidaan 

tulosidonnainen maksu määritellä ensimmäiselle kokonaiselle palvelukuukaudelle 

hyvinvointilautakunnan vahvistaman jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan 

palvelun maksun mukaisesti.  
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TILAPÄINEN KOTIPALVELUMAKSU BRUTTOTULOJEN MUKAAN 

 tilapäisestä kotihoidosta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu 

 
Perheenjäsenten 

lukumäärä  

Maksuttomuuden 

yläraja 

Bruttokuukausitulot euroina 

3,00 €/tunti 3,80 €/tunti 5,40 €/tunti 7,00 €/tunti 

1 588 588 – 725 726 – 865 866 – 1045 1046 - 

2 1084 1084 – 1235 1236 – 1375 1376 – 1545 1546 - 

3 1701 1701 – 1843 1844 – 1973 1974 – 2123 2124 - 

4 2103 2103 – 2259 2260 – 2389 2390 – 2459 2460 - 

 

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 tarkoitettua jatkuvaa ja säännöllistä 

kotiin annettavaa palvelua.  

 

TILAPÄISEN KOTIPALVELUN JA KOTISAIRAANHOIDON SEKÄ TUKIPALVELUJEN 

MAKSUT  

 tilapäinen kotisairaanhoito: lääkärin/hammaslääkärin kotikäynti 18,90 € 

 tilapäinen kotisairaanhoito: muun henkilön kotikäynti 12,00 € 

 tilapäinen kotisairaalakäynti: tilapäisen kotisairaanhoidon maksu 

 tukipalvelut: ei ole säädetty erikseen, kunnan päättämä maksu 

 

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. 

 suunnittelematon käynti/päivystyskäynti  
  - klo 8 – 21, 7,50 € 
  - öisin ja viikonloppuisin, 15,00 €  
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Kotipalvelun suorittama kuljetus 

 asiakkaiden kauppa yms. asiointimatkat 8,00 €/yhdensuuntainen matka 

 palveluun käytetty työntekijän työaika sisältyy hintaan  
 
Ateriapalvelu 

 7,00 €/ateria kotiin kuljetettuna  
 
Ikääntyvien ryhmän osallistumismaksu (Seniorikerho yms.) 

 kuljetus lähialueelta, lounas ja kahvi sisältyvät hintaan; 12,00 €/kerta 

 ilman kuljetusta 8,00 €/kerta  
 
Saattajapalvelu viranomaisasioinnissa 

 15,00 €/tunti 
 
Saunotus- /pesuapu asiakkaan kotona 

 7,50 €/kerta 
 
Suunnittelematon hälytykseen/päivystykseen perustuva kotikäynti (ei 
turvapuhelin asiakkaat) 

 arkisin klo 8 – 21, 12,00 € 

 öisin ja viikonloppuisin, 22,50 € 
 
Ateriamaksu toimintakeskus 

 7,00 €/hlö/pvä 

 maksua ei peritä Koivulakodin asiakkailta silloin, kun he ostavat Koivulakodin 
ateriapaketin 
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PITKÄAIKAISEN PALVELUASUMISEN MAKSUT  

 Pirtti, Kammari ja Meän koti 

 näiden palveluasumisyksiköiden asiakkailta perittävät maksut määräytyvät 

pitkäaikaisesta palveluasumisesta perittävien maksujen mukaisesti   

 asiakkaalta voidaan periä kohtuullinen maksu 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  

 vuokra (sis. jyvitetyn osuuden asukkaiden käytössä olevista yhteisistä tiloista), 

vesi ja sähkömaksut sekä indeksikorotukset määräytyvät 

hyvinvointilautakunnan erillisen, vuokraa koskevan päätöksen mukaisesti  

 
Siivouspalvelumaksu 

 15,00 €/tunti 

 loppusiivous vuokra- ja hoitosuhteen päättyessä 50,00 € 
 
Ateriamaksu palvelukodeissa  

 ateriamaksu 15,00 €/pv 

 vierasateria 8,00 €/ateria 

 aamu- ja iltapala 3,00 €/ateria 
 
Päivätoiminta/-hoitomaksu palvelukodeissa 

 alle 8 tuntia, 15,00 €/pv 

 yli 8 tuntia 25,00/pv 
  
Kuljetuspalvelu 

 8,00 € yhdensuuntainen matka (asiakkaiden kauppa yms. asiointimatka, 
työntekijän käyttämä työaika sisältyy hoivapalvelumaksuun) 

 
Tilapäisen jaksohoidon palvelumaksu 

 25,00 €/vrk 

 omaishoitajan vapaapäivän jaksohoito, joka korvaa omaishoitajan antamaa 
hoitoa ja huolenpitoa, hoidettavalta peritään 11,40 €/pv 

 
Saunapalvelu ulkopuolisille asiakkaille (ei koske palvelukodeissa asuvia) 

 7,50 €/henkilö  

 sisältää tarvittaessa kylvetysavun 
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Vaatehuoltomaksu 

 pesulassa pestyt pesulan voimassaolevan hinnaston mukaan; pesula laskuttaa 

 palvelukodeissa pestyt 4,00 €/koneellinen 
 
Saattajapalvelu viranomaisasioinnissa 

 15,00 €/tunti 
 
 
Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen 
Asiakasmaksulain 11 §:n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu on 
jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen 
vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen 
elatusvelvollisuuden toteuttamista. Asiakasmaksujen perimättä jättämisen tai 
alentamisen on oltava ensisijaista toimeentulotukeen nähden. Maksun alentamista 
tai perimättä jättämistä voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. 
Hyvinvointilautakunnan yksilöasiainjaosto ratkaisee maksun alentamisasiat.   
 
Hyvinvointilautakunnan yksilöasiainjaosto ratkaisee maksun alentamisasiat 
Maksua voidaan alentaa, jotta palvelun käyttäjän ei tarvitse hakea toimeentulotukea 
säännöllisesti toistuviin menoihin. Lääkekulut ja muut sairauskulut hyväksytään 
hoivapalvelua alentaviksi menoiksi. 
 
Alennuksen tarvetta harkittaessa perusteena käytetään toimeentulonormistoa. 
Normistosta voidaan poiketa harkinnan mukaan.  
 
Puolisoilla voidaan hyväksyä asumiskulut toistaiseksi puolisoiden 
elatusvelvollisuuden perusteella niin, ettei puolisolle tule toimeentulotuen tarvetta. 
Kuluiksi hyväksytään mm. yhtiövastike, lämmityskulut, sähkö-, vesi- ja jätemaksut, 
kotivakuutus ja kohtuulliset kiinteistön hoitokustannukset.  
 
Talletukset ja muut käytettävissä olevat varat otetaan huomioon alennusta 
harkittaessa, jos ne ylittävät 3 360 €. 
 
 
 
 
 
 

 


