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1. Kotona annettava jatkuva ja säännöllinen palvelu (Asiakasmaksulaki 1201/2020, 10 e §) 

 

 

Nämä maksut koskevat seuraavia palveluja: 

• Säännöllinen kotihoito ja kotisairaanhoito 

• Lapsiperheiden suunnitelmaan perustuva kotipalvelu 

• Pitkäaikaiset asumispalvelut 

Sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen asumispalvelun (tekstissä jatkossa palveluasuminen) 

maksu, josta ei aiemmin ole ollut säännöksiä laissa, määräytyy jatkossa yhdenmukaisin 

perustein kotihoidon maksujen kanssa. 

Terveydenhuoltolaissa tarkoitetun kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon sekä 

sosiaalihuoltolaissa tarkoitetun kotipalvelun ja kotihoidon katsotaan olevan pitkäaikainen, jos 

asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun arvioidaan kestävän vähintään 

kaksi (2) kuukautta sen alkamisesta tai jos palvelu on tosiallisesti kestänyt vähintään kaksi (2) 

kuukautta. 

Kotihoidon sekä palveluasumisen maksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen, asiakkaan 

tarpeen mukaisten, palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan 

vastaavalla tavalla kuin kotihoidon maksuissa aiemminkin. Asiakkaan saaman 

palvelukokonaisuuden tulee vastata palvelupäätökseen kirjattua. Mikäli palvelujen tarpeessa tai 

palvelujen toteutuksessa tapahtuu muutoksia, palvelupäätöstä voidaan muuttaa takautuvasti. 

Jatkossa lainsäädännön mahdollistamat enimmäismaksut palvelusta määräytyvät nykyistä 

tarkemmin tuntien mukaan. Lakiin on sisällytetty taulukko, jonka mukaisia 

enimmäismaksuprosentteja kunta ei saa ylittää maksua määrätessään. Kunnan perimät maksut 

eivät saa millään tuntimäärällä ylittää alla oleva laissa säädetyn maksutaulukon mukaista 

enimmäismaksua.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistuksen mukaan määräytyvät säännöllisen ja 

jatkuvan kotihoidon maksujen määrittäminen (kuntaliitto, yleiskirje 7/2021): 

 

Tulot, jotka huomioidaan maksua määrättäessä (10f§): 

Kotihoidon ja palveluasumisen maksua määrättäessä kuukausitulona huomioidaan: 

• asiakkaan ja hänen puolisonsa jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset ansio- ja 

pääomatulot (bruttotulot) ja verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla 

kustannuksilla vähennettynä.  

• Metsätulo huomioidaan lain 10 i §:ssä säädetysti laskennallisena.  

• elatustuki 

• eläkettä saavan hoitotuki 



 

 

 

• Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat tai tunnustuspalkinto huomioidaan siltä osin 

kuin ne säädetään veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 §:n 2 momentissa. 

Tulot,joita ei oteta huomioon maksua määrättäessä: 

• tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta 

elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Eläkettä saavan hoitotuen osana maksettavaa 

veteraanilisää ei kuitenkaan oteta tulona huomioon.  

Jos tulot vaihtelevat, huomioidaan kuukausitulona viimeksi kuluneiden 12 kuukauden 

keskimääräinen kuukausitulo. 

 

Vähennykset maksua määrättäessä (10 g ja 10 c §):  

Asiakkaan (ja mahdollisesti puolison) tuloista tulee tehdä seuraavat vähennykset ennen 

pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, perhehoidon ja laitoshoidon maksun määräämistä: 

• elatusapu sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset (huom. 

elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas 

on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen palvelun alkamista) 

• avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu 

pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka on suoritettava rahana 

• kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka on 

suoritettava rahana (ns. syytinki) 

• edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta annetun 

lain (442/1999) 44 §:n 5 momentin nojalla (tällä hetkellä 440 euroa tai 280 euroa vuositasolla) 

• edunvalvontavaltuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan palkkion 

perusmaksun suuruisena 

• asiakkaan todelliset asumismenot, vastaavasti kuin pitkäaikaisten palvelujen maksuista 

tehtävien vähennysten kohdalla (ks.jäljempänä kohta 4.2.). 

  

Kotiin annettavien palveluiden maksutaulukko 01.07.2021 lähtien 

 

Asiakkaan kuukausimaksu on enintään alla olevan maksuprosentin osoittama määrä tulorajan 

ylittävistä bruttokuukausituloista. Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 

eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä. 

 

 

  



 

 

 

Perheen koko 

henkilömäärä 
1 2 3 4 5 6 

tuloraja, e/kk 588 1084 1701 2103 2546 2924 

 Maksuprosentti perheen koon mukaan 

Palvelutunnit/kk 1hlö 2hlö 3hlö 4hlö 5hlö 6hlö tai enemmän 

4h 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 enem- 

män 

 

35.00 

 

24.00 

 

19.00 

 

16.00 

 

14.00 

 

12.00 
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Asiakasmaksu tarkistetaan aina kun perheen koossa, kuukausituloissa tai palvelun tarpeessa 

tapahtuu olennaisia muutoksia. Tuloissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava 

päätöksentekijälle.  

Asiakkaan joutuessa tilapäisesti sairaala- tai terveyskeskushoitoon tai tehostettuun 

palveluasumiseen, kotihoidon maksu keskeytyy. Muun keskeytyksen ajalta laskutetaan 

kotihoidon maksu viiden ensimmäisen täyden vuorokauden ajalta. Poissaolosta laskutetaan 

tulopäivä, mutta ei lähtöpäivää. 

 

2.  Kotona annettava tilapäinen palvelu 

 

Tilapäisestä kotipalvelusta peritään maksu käyntien perusteella. Käynnin hinta on 15 

€/käyntikerta.  

 

3.  Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun maksut 

 

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu (sosiaalihuoltolain1301/2014 19 §) on sosiaalihuoltolain 

mukaista sosiaalipalvelua. Sen tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. 

Kotipalvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa.  

Kotipalveluun sisältyviä tukipalveluita ovat ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalvelut sekä 

sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. 

 

Lapsiperheiden tilapäisestä kotipalvelusta peritään maksu käytetyn ajan perusteella, 6€/tunti. 

 

 

4.  Tehostetun pitkäaikaisen palveluasumisen maksut (Asiakasmaksulaki 1201/2020, 7c §) 

 

Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan ympärivuorokautisista asumispalvelua. 

Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen on järjestetty palvelusetelillä hankittavana palveluna 

ja ostopalveluna.  

 

4.1. Palvelusetelimallissa  

Palvelun käyttäjältä ei saa periä asiakasmaksua (asiakasmaksulaki 3.8.1992/734, 12§ 2mom) 

vaan palvelusetelin arvo määritellään muulla tavoin.  

Perusturvalautakunta on 20.1.2021 §5 vahvistanut arvotaulukon ja 17.3.2021 §27 hyväksynyt 

ohjeen palvelusetelin arvon määrittämiseksi aj. 1.4.-30.6.2021. Arvon määrittämisen päivitetty 

ohje 1.7.2021 alk.  vahvistetaan 10.6.2021 perusturvalautakunnan kokouksessa.  
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Hoitomaksua alennetaan ja palvelusetelin korotuksesta informoidaan asiakasta (päätös 

palvelusetelistä), jos asiakkaan nettotulot alittavat 164 €:n suojaosuuden/kk. 

Palvelusetelin korottamisesta pitää kuitenkin aina ensin tehdä hakemus. Edellytys 

hoitomaksun alentamiselle tehostetussa palveluasumisessa on, että asiakas on hakenut Kelan 

asumistukea ja hoitotukea. 

 

Palvelusetelin arvon kohtuullistamisesta perusturvalautakunta on antanut oman erillisen 

ohjeen.  

 

4.2. Ostopalvelumallissa  

 

Asiakasmaksun määrittelystä on perusturvalautakunta tehnyt päätöksen 17.2.2021 16§ jonka 

mukaan asiakasmaksu on määritelty aj.1.4.-30.6.2021. Asiakasmaksu 1.7.2021 määritellään 

tässä ohjeessa seuraavalla tavalla: 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistuksen mukaan määräytyvät tehostetun 

palveluasumisen maksujen määrittäminen (kuntaliitto, yleiskirje 7/2021): 

 

Lain 7 c §:ssä säädetään pitkäaikaisten tehostetun palveluasumisen, perhehoidon ja 

laitoshoidon maksuista. Kunta voi periä asiakkaalta em. palveluista kuukausimaksun, joka 

määräytyy asiakkaan (sekä mahdollisen puolison) nettokuukausitulojen mukaan. Maksu saa 

olla enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt 

vähennykset.  

 

Tietyin edellytyksin maksu voi määräytyä myös puolisojen yhteenlaskettujen tulojen mukaan. 

Puolisoilla maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista 

nettokuukausituloista. Tällöinkin tuloista tulee ensin tehdä laissa säädetyt vähennykset.  

 

Asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövara, joka on tehostetussa palveluasumisessa ja 

perhehoidossa vähintään 164 euroa kuukaudessa. Asiakkaalle tulee jäädä omaan käyttöön 

vähimmäiskäyttövara myös silloin, jos maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen tulojen 

perusteella. 

 

 

Tulot, jotka huomioidaan maksua määrättäessä (10 b §):  

7 c §:n mukaista maksua määrättäessä tuloina huomioidaan  

• asiakkaan (sekä mahdollisesti puolison) jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut tulot 

ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen (nettotulot) tulonhankkimisesta 

aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä. 



 

Laihian kunta Y 01804510 henkilökohtaiset s-postit 

PL 13 (Laihiantie 50) laihian.kunta@laihia.fi etunimi.sukunimi@laihia.fi 

66401 Laihia www.laihia.fi  

Jatkuvana tulona pidetään tuloa, joka jatkuu vähintään 3 kuukauden ajan maksun 

määräämisen ajankohdasta. Vuosittain toistuvaa tuloa olisivat esimerkiksi osinko- tai 

korkotulot. Lisäksi tulona huomioidaan verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo, 

josta säädetään tarkemmin lain 10 i §:ssä. 

• vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki 

• Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat ja tunnustuspalkinto otetaan huomioon 

tulona siltä osin kuin ne ovat tuloverolain 82 §:n 2 momentissa säädetty veronalaiseksi 

tuloksi. 

 

Tulot joita ei huomioida maksua määrättäessä: 

• satunnaisia kertaluontoisia tuloja tai kustannusten korvauksia. 

• tuloverolain (1535/1992) 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun 

ottamatta asiakasmaksulaissa erikseen säädettyjä poikkeuksia, kuten vammaistuki ja 

eläkettä saavan hoitotuki (lukuun ottamatta tuen osana maksettavaa veteraanilisää), jotka 

otetaan huomioon tulona.  

• lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua.  

 

Jos asiakkaan kuukausittaiset tulot vaihtelevat, huomioidaan kuukausitulona viimeksi kuluneiden 

12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo. 

 

Vähennykset maksua määrättäessä (10 c ja 10 d §):  

Asiakkaan (ja mahdollisesti puolison) tuloista tulee tehdä seuraavat vähennykset ennen 

pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, perhehoidon ja laitoshoidon maksun määräämistä: 

• elatusapu sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset 

(huom. elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, 

jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen palvelun alkamista) 

• avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu 

pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka on suoritettava rahana 

• kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka 

on suoritettava rahana (ns. syytinki) 

• edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta 

annetun lain (442/1999) 44 §:n 5 momentin nojalla (tällä hetkellä 440 euroa tai 280 

euroa vuositasolla) 

• edunvalvontavaltuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan 

palkkion perusmaksun suuruisena 
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• asiakkaan todelliset asumismenot pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen, 

pitkäaikaiseen perhehoitoon tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon siirryttäessä (aiemman 

oman asunnon kulut). Säännöksen tarkoituksena on turvata asiakkaalle riittävä aika 

asumismenojen järjestelyä varten silloin, kun hän on saanut paikan pitkäaikaisen 

palvelujen piiristä ja hänelle muutoin aiheutuisi yhtäaikaisesti kuluja sekä omasta 

asunnosta että laitoshoidosta tai asumispalvelusta.  

Asumismenot huomioidaan todellisina. Jos kuluja ei enää aiheudu palvelun alettua, vähennystä ei 

tehdä. Jos esimerkiksi asiakkaan omistama asunto saadaan myytyä tai vuokrattua kahden 

kuukauden kuluttua palveluun siirtymisestä, voidaan vähennyksenä tuloista huomioida 

asumismenot kahden kuukauden ajan.  

Asumismenot huomioidaan seuraavasti: 

- omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten 

kuuden kuukauden ajalta; 

- vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja 

kohtuulliset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä 

tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta; 

- asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä 

tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja 

kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta. 

• lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista aiheutuvat kustannukset.  

- Terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien sairausvakuutuslain nojalla 

korvattavien lääke- ym. kustannusten osalta vähennetään kulut aiheutuneiden 

kustannusten mukaan, kuitenkin enintään sairausvakuutuslain lääkekulujen 

vuosiomavastuun suuruisena. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen 

edustajansa toimittaman selvityksen perusteella.  

- Muiden kuin sairausvakuutuslain nojalla korvattavien lääkkeiden, kliinisten 

ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset tulee huomioida vähennyksenä 

tuloista siltä osin kuin terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan 

terveydelle tarpeellisiksi. Näiden kustannusten huomioimisen osalta ei ole laissa 

säädettyä euromääräistä kattoa. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai 

hänen edustajansa vapaamuotoisen hakemuksen perusteella, jonka liitteenä on 

terveydenhuollon ammattihenkilön antama lausunto tai muu luotettava selvitys 

tarpeellisuudesta terveydelle.  

- Lääkekustannukset huomioidaan toteutuneiden kustannusten perusteella. Jos 

kuitenkin lääkekustannukset muuttuvat, tulee maksupäätös tarkistaa, kuten 

muutoinkin tulojen tai vähennysten muuttuessa. 

• Tehostetussa palveluasumisessa tulee huomioida vähennyksenä tuloista myös kohtuulliset 

asumismenot, jotka aiheutuvat asiakkaalle tehostetussa palveluasumisessa. 

Asumismenoina tulee vähentää ainakin kohtuullinen vuokra sekä lisäksi mahdolliset muut 
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pakolliset asumismenot. Lähtökohtana on asumismenojen huomioiminen todellisen 

suuruisena, mutta kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan huomioida asumisen yleinen 

kustannustaso alueella. Asumismenojen kohtuullisuutta arvioitaessa tulee myös huomioida 

asiakkaan palvelun tarve kokonaisuudessaan sekä asiakkaan kokonaistaloudellinen tilanne. 

Vähennykset joita ei huomioida: 

• Asiakkaan maksamia terveydenhuollon palvelujen asiakasmaksuja ei lähtökohtaisesti 

huomioida vähennyksenä tuloista. Nämä maksut voivat kuitenkin tulla huomioitaviksi 

kuluina asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä koskevassa arvioinnissa. 

• sosiaalihuoltolain nojalla järjestetyssä tehostetussa palveluasumisessa ei saa periä maksua 

palveluasumiseen liittyvistä ns. tukipalveluista. Erillisiä tukipalvelumaksuja ei saa periä 

myöskään laitoshoidossa tai perhehoidossa. 

   

5.   Lyhytaikainen palveluasuminen  

Toteutetaan Laihian kunnassa palvelusetelillä.  

Lyhytaikaisesta palveluasumisesta peritään maksua 38,10 €/vrk ja päivähoidosta/ 

yöhoidosta 17,60 €/pv.  Lyhytaikainen hoito palveluasumisessa ei kerrytä maksukattoa. 

Terveydenhuollon maksukatto (asiakasmaksulain 6 a §) ei vaikuta tämän maksun 

määräytymiseen. 

 

Ostopalvelussa tilapäisen/lyhytaikaisen laitoshoidon ja palveluasumisen maksuissa 

menetellään alla olevan taulukon mukaan (Asiakasmaksutyöryhmä/Pohjanmaan 

hyvinvointikuntayhtymä): 

 

 

 

 

 

Laitoshoito 

Pitkäaikaislaitoshoidon kuukausimaksu Asiakasmaksulain mukaan 

Tilapäinen laitoshoito, jaksohoito €/pv 48,90 

Maksukaton täyttymisen jälkeen tilapäinen laitoshoito, jaksohoito €/pv 22,50 

Omaishoidon lakisääteisen vapaan ajalta maksu €/pv 11,40 

Käyttövara €/kk 110,00 
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6.   Kotihoitoon tai palveluasumiseen liittyvät asiakassuunnitelmaan sisältyvät tukipalvelut 

 

Pyykkipalvelu on pääsääntöisesti yksityistetty. 

Pyykin kuljetus  3,35 €/suunta  

 

Saunapäivä  10,00 €/kerta 

Saunakuljetus 7,00 €/kerta 

  

Kauppapalvelu  5,50 € kerran viikossa  

Kotipalvelun kaupassakäynti 32,00 €/h, minimi 1 tunti 

 

 

Turvapuhelin  

Bruttotulot €/kk €/kk 

         - 732 10,40 

733 -  993 21,60 

994 - 1516 40,65 

1517 - 45,80 

 

Maksu sisältää turvapuhelinlaitteen ja/tai rannekkeen, sen normaalista käytöstä ja 

kulumisesta johtuvien vikojen korjauksen sekä paristojen ja akkujen vaihdon ja 

hälytyspäivystyksen. 

Turvahälytyskäynti, tilapäinen yöpartio-,  nostoapu-  sekä  turvapalvelukäynti 15 €/kerta, 

enintään 150 €/kuukausi. 

 

Senioreitten toimintapäivät järjestetään yhteistyössä Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen  

yhdistyksen kanssa.  

 

Etähoitaja käynnit (Alvar-kuvapuhelinpalvelu) ovat maksuttomia kotihoidon asiakkaalle. 
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7. Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut 

 

Omaishoidon vapaan aikaisia palveluja täydentämään on käytössä palveluseteleitä. 

Palvelusetelit on määritelty sääntökirjassa (perusturvalautakunta 22.8.2018. §62) 

Palveluista, jotka kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän ajaksi ja jotka 

korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, peritään vuorokaudelta 11,40 € 

(asiakasmaksulain 6 b §). Asiakkaan omaa maksuosuus 11,40 €/vrk myös toimeksianto- ja 

ostopalvelutapauksissa.  

 

     8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukaisen asumispalvelun maksut  

 

Vammaisen henkilön asumiseen liittyvät menot vuokra, vesi ja sähkö sekä ateriat 

laskutetaan asukkaalta.  

Kehitysvammaisen asukkaan ylläpidosta (asuminen ja vuokra) peritään maksu, mutta 

muuten asumispalvelut ovat käyttäjille maksuttomia. Alle 16-vuotiaille kaikki maksutonta.  

Terveydenhuoltolain (13267 2010) 29 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuna 

laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisen erityishuoltona 

annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 16,90 €/ hoitopäivä. 

Asiakasmaksulain 7 c §:ssä tarkoitettua maksua (pitkäaikainen palveluasuminen) ei saa 

periä lastensuojelulain, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai vammaisuuden 

perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla annetusta 

perhehoidosta. 

 

 

     9. Sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu 

 

Sosiaalihuoltolain mukaisessa asumispalvelussa peritään palvelumaksu samoin perustein 

kuin säännöllisessä kotipalvelussa. ks. kohta 1.  

Lisäksi asukas maksaa itse vuokran, sähkön ja veden sekä ateriat.  
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   10. Lastensuojelun maksut 

 

Lapsen tai nuoren tuloista sosiaali - ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 

§:n 2 ja 3 momentin perusteella perittävä maksu lastensuojelulain mukaisena avohuollon 

tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai 

asumispalveluista voi olla enintään 1 879,90 € kuukaudessa.  

 

 

 

 11. Muut määrittelyt ja periaatteet maksun määrittelystä, maksukyvystä ja maksun perimättä    

       jättämisestä 

 

Maksun enimmäismäärä (Laki 2 §): 

”Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien 

kustannusten suuruinen.” 

Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tekijät (Laki 10 §):  

Maksukykyä arvioitaessa ja maksun suuruutta määrättäessä voidaan, sen estämättä mitä 

muussa laissa säädetään, ottaa huomioon henkilön eläminen yhteistaloudessa avioliitossa 

tai avioliitonomaisessa olosuhteissa, alaikäisen lasten elämisen samassa taloudessa, 

henkilön tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut maksukykyyn vaikuttavat seikat sekä 

lapsen elatuksesta annetussa laissa tarkoitettu elatusvelvollisuus siten kuin niistä tässä 

laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa tarkemmin säädetään.  

Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon 

palvelua käyttäneiden henkilöiden tulot siten kuin tässä laissa tai sen nojalla annetussa 

asetuksessa tarkemmin säädetään.  

Maksun perimättä jättäminen tai alentamienn (Laki 11 §): 

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön 

maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä 

osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai 

henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. 

Arviointi siitä, voidaanko kotihoidon, asumispalvelun ja pitkäaikaisen laitoshoidon 

asiakasmaksua alentaa tai jättää perimättä asiakasmaksulain 11 §:n perusteella, tehdään 

asiakkaan tekemän kirjallisen hakemuksen perusteella.  

Kunnan tai kuntayhtymän on annettava asiakkaalle tieto siitä, mitä lain 11§ 1–3 

momentissa säädetään maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Tieto on 
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annettava ennen ensimmäistä palvelutapahtumaa tai sen yhteydessä. Jos tiedon 

antaminen ei ole mahdollista ennen palvelutapahtumaa tai sen yhteydessä, sen voi antaa 

myöhemmin, kuitenkin viimeistään maksua perittäessä. Tieto on annettava siten, että 

asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön. Tietoa annettaessa asiakkaalle on annettava sen 

tahon nimi ja yhteystiedot, jolta asiakas voi tarvittaessa pyytää lisätietoja. 

Edellä 4 momentissa tarkoitettu tieto on annettava asiakkaalle henkilökohtaisesti 

kirjallisesti tai suullisesti. Tieto voidaan antaa myös asiakkaan yksilöivän sähköisen palvelun 

välityksellä. Jos tieto annetaan muulla tavalla kuin kirjallisesti, asiakkaalle on hänen 

pyynnöstään annettava tieto myös kirjallisena. 

 

Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen 

Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (pitkäaikainen laitoshoito, kotona 

annettavan palvelun kk-maksu, asumispalvelut) määrätään toistaiseksi. 

 

Maksu tarkistetaan kuitenkin silloin, kun 

• palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut 

• kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet  

   ovat muuttuneet 

• maksu osoittautuu virheelliseksi 

• palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan. 

 

Asiakkaalle lähetettävään maksupäätökseen lisätään teksti, jossa ilmoitetaan asiakkaan 

velvollisuudesta ilmoittaa päätöksen perusteena olevien tulojen muutoksista. 

Osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkistukset 

tehdään joka toinen vuosi. 

Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi.  

Jatkuvan kotihoidon asiakkaiden tulot tarkistetaan vuosittain ja tehdään uudet 

maksupäätökset.  

Teksteissä mainitut pykäläkohdat viittaavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

annettuun lakiin (734/1992) ja asetukseen 912/1992) ja niihin lain voimaan tulon jälkeen 

myöhemmin ja 1.7.2021 voimaan tuleviin muutoksiin.  


