
Sosiaali- ja terveyslautakunta                                                               TIEDOTE   Liite 1 
 
 
JATKUVASTA JA SÄÄNNÖLLISESTÄ KOTIPALVELUSTA JA KOTISAIRAANHOIDOSTA 
PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2018  LUKIEN 

 
 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9.10.1992/912) 3 § säätää kotona 
annettavasta palvelusta siten, että jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja 
sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta 
voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon 
mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Säännölliseksi kotipalveluksi katsotaan yhden 
tai useammin viikossa jatkuvasti annettava kotipalvelu. Mikäli kotipalveluasiakas saa myös 
säännöllistä kotisairaanhoitoa, kotona annettavaan palveluhintaan yhdistetään myös 
kotisairaanhoidon käynti.  
 
Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa hoito- ja 
palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan tulee sisällyttää sekä säännöllinen kotisairaanhoito että 
säännöllinen kotipalvelu.  
Säännöllisen kotona annettavan palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi, kuukausimaksua 
ei peritä viittä vuorokautta ylittävältä ajalta. Jos kotona annettava palvelu keskeytyy 
lyhyemmäksikin ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa 
laitoshoidossa, ei kuukausimaksua peritä myöskään mainitulta viiden vuorokauden ajalta. 
(asiakasmaksuasetus 32 §) 
 
Maksutaulukko  muuttuu, 1.1.2018 alkaen maksutaulukko on:  
 

Hlö Tuloraja Kotipalvelun tarve kuukaudessa 

 €/kk 1-5h/kk 
% 

6-11h/kk 
% 

12-20h/kk 
% 

21-29h/kk 
% 

30-44h/kk 
% 

45-60h/kk 
% 

61h/kk- 
% 

1   576 5 10 17 24 30 33 35 

2 1063 4 8 14 16 19 21 22 

3 1667 4 6 10 12 15 17 18 

4 2062 3 5 8 10 13 14 15 

5 2496 3 4 6 7 10 11 13 

6 2866 3 3 5 7 9 10 11 
 

 

Kun henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia 
alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. 
 
Maksu voi olla enintään 25 e tuntia kohden.  
 
Nykyisten kotipalveluasiakkaiden asiakasmaksu voi laskea tai nousta jonkun verran. 
Kotipalvelumaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa siltä osin kun maksun 
periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen 
elatusvelvollisuuden toteuttamista (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 11 §). 
Alennusta harkittaessa perusteena käytetään toimeentulotukinormistoa, jossa huomioidaan 
kotitalouden nettotulot sekä esim. terveydenhoito- ja asumismenot. Maksunalennusta haetaan 
kirjallisesti ja siihen liitetään tositteet asumis- ja terveydenhuoltomenoista sekä mm. pankkitilien 
saldotiedot ja tietoa muusta varallisuudesta. Maksunalennusta ei myönnetä mikäli henkilöllä on 
säästöjä yli 4000 euroa.  


