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Muonion kunta    14.12.2017 
Sosiaalilautakunta 

 

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.3.2018 ALKAEN 

 

1. KOTIPALVELU  
 

1.1. Tilapäisen kotipalvelun maksu  
 

Tilapäinen kotipalvelu muuttuu säännölliseksi kotihoidon palveluksi heti kun 
säännöllisyys on todettu tai tilapäinen palvelu on kestänyt kauemmin kuin kolme 
kuukautta. 

  

palvelun määrä käyntihinta 

0 – 1 h 10,60 €/käynti 

yli 1 – 2 h 14,15 €/käynti 

yli 2 – 3 h 17,20 €/käynti 

yli 3 – 4 h 19,50 €/käynti 

yli 4 – 5 h 24,75 €/käynti 

yli 6 – 8 h 32,90 €/käynti 

 

 

  



   

1.2. Säännöllisen kotipalvelun maksu  
 

Tulorajoja tarkistetaan Asiakasmaksulaissa (734/1992) säädetyillä joka toinen vuosi 
voimaan tulevilla indeksi-korotuksilla. Maksuttomuuden ylärajan bruttotuloja on 
tarkistettu 1.1.2018 alkaen.  

Säännöllisen kotipalvelun maksutaulukko 1.3.2018 al kaen 

Perheen- 
jäsenten 
lukumää-
rä 

Maksut-
tomuuden 
yläraja 
brutto- 
tulot/kk 

1-3 
h/kk 
 
% 
 

4-7 
h/kk 
 
% 

8-12 
h/kk 
 
% 

13-
17 
h/kk 
% 

18-
23 
h/kk 
% 

24-
29 
h/kk 
% 

30-
35 
h/kk 
% 
 

36-
40 
h/kk 
% 
 

41-
49 
h/kk 
% 

yli 
50 h 
 
% 

1 576 5 7 10 14 18 21 25 29 31 35 

2 1063 4 6 8 11 15 16 17 19 20 22 

3 1667 4 5 6 9 11 12 13 16 16 18 

4 2062 3 4 5 7 9 10 11 13 14 15 

5 2496 3 3 4 5 7 7 8 10 11 13 

6 2866 3 3 3 4 6 7 8 8 10 11 

 
• Säännöllisen kotipalvelun hoito- ja palvelusuunnitelmasta poikkeava lisäkäynti 5.00 

€ 

Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 
Asiakasmaksuasetuksen 3 § 3 mom mukaisella määrällä 350 eur ja maksuprosenttia 
alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. 

 

Keskeytykset: 

1. Maksu peritään myös käyttäjästä johtuvan tilapäisen keskeytyksen ajalta. Jos 
palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää 
ylittävältä osalta. 

2. Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuen lyhyemmäksikin ajaksi, tai käyttäjä on 
laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa, ei maksua peritä mainitun 
viiden päivän ajalta. Jos palvelu on keskeytyksissä koko kuukauden, ei maksua 
peritä lainkaan. 

Maksun tarkistus: 

Asiakkaan hoito- ja palvelutarpeen muuttuessa pysyvästi, tarkistetaan hänen hoito- ja 
palvelusuunnitelmansa ja hänelle tehdään uusi palvelupäätös. Jos palvelun määrän 
lisäyksen tai vähenemisen johdosta maksuprosentti muuttuu, tarkistetaan 
kuukausimaksu. Myös tulojen muuttuessa olennaisesti kuukausimaksu tarkistetaan. 



   

Rintamatunnus: 

Säännöllisen ja tilapäisen kotipalvelun maksu peritään rintamatunnuksen omaavilta 
sekä eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutusta koskevan 
lain mukaisen päätöksen saaneilta henkilöiltä vasta sen jälkeen kun asiakasmaksu 
ylittää 50 €/kk.  

Hoito- ja palvelusuunnitelma: 

Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa hoito- ja 
palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan tulee sisällyttää sekä kotisairaanhoito että 
kotipalvelu, vaikka palvelujen tuottamisesta vastaavat erikseen terveydenhuolto ja 
sosiaalitoimi. 

 

  



   

2. TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN JA TUKIASUMINEN  
 

Kunta päättää asumispalveluista perittävistä maksuista. Sosiaalilautakunta on 29.7.2010 § 
23 vahvistanut palveluasumisen asiakasmaksun perusteet sekä kuukausimaksun 
maksuluokat ja -prosentit ja 14.11.2013 § 64 vahvistanut yhden maksuluokan lisää. 
Hoitomaksun lisäksi asiakkaalta peritään ylläpitokorvaus. 

 

Kuukausimaksu määräytyy asiakkaan tulojen ja henkilökohtaisen palvelutarpeen 
perusteella. Maksuttomuuden yläraja on sama kuin säännöllisen kotipalvelun tuloraja.  

 

 

Perheen-
jäsenten 

lukumäärä 

 

Maksuttomuu-
den yläraja 

bruttotulot/kk 

 

alle 10 
tuntia/kk 

% 

 

yli 10 – 20 
tuntia/kk 

% 

 

yli 20 – 30 
tuntia/kk 

% 

 

yli 30 – 
tuntia/kk 

 

% 

1 576 10 15 25 35 

2 1063 7 10 15 22 

3 1667 7 10 14 18 

4 2062 5 9 12 15 

 

- hoidon tarpeen mukaan arvioidun palvelumaksun lisäksi, jokainen 
asumispalveluasukas maksaa ylläpitomaksuna 60 €/kk. Ylläpitomaksu sisältää 
yhteisten tilojen ylläpidosta aiheutuvia kuluja kuten yhteisten tilojen pesukoneen käyttö, 
siivous, hygienia tuotteet, siivousvälineet, ja -tarvikkeet, vaatehuolto, yhteiseen 
käyttöön tulevat lehdet yms.  

 

- lisäksi asukas maksaa ruuan ja vuokran siten kuin asumisyksikössä on erikseen 
vahvistettu tai ostopalvelusopimuksessa on käytännöksi sovittu  

 

Tehostetussa palveluasumisessa sovelletaan asiakasmaksulain (734/1992) 7 c 1 mom. 
määriteltyä asiakkaalle henkilökohtaiseen käyttöön jäävää vähimmäismäärää. Määrä 
on Asiakasmaksuasetuksen 912/1992 33 § tarkistuksen mukainen eli 108 €/kk. 
Sosiaalilautakunta on 31.5.2016 § 35 päättänyt perusteet asiakasmaksun perimättä 
jättämisestä ja alentamisesta tehostetussa asumispalvelussa. 

  



   

3. TILAPÄISEN HOIDON MAKSUT  
 

3.1. Tilapäisessä asumispalvelussa päivä- ja yöhoid on maksu     
 

- hoitomaksu 20,50 €/ max 12 tuntia (ei kerrytä maksukattoa) 
- maksut sisältävät hoidon ja ruoat; päivähoito aamupalan, lounaan ja kahvin, 

yöhoito iltapalan ja aamupalan  
- maksu ei sisällä lääkkeitä eikä hoitotarvikkeita 
- päivähoito saa kestää enintään 12 tuntia ja sijoittuu klo 08:00 – 20:00 väliselle 

ajalle 
- yöhoito saa kestää enintään 12 tuntia ja sijoittuu klo 20:00 - 08:00 väliselle ajalle 
- jos em. ajat ylittyvät, peritään asiakkaalta tilapäisen asumispalvelun 

vuorokausihinta 
 

 

3.2.  . Omaishoidettavan tilapäisen hoidon maksu 
 

Omaishoitajan vapaan aikainen korvaava hoito ja huolenpito 11,40 € / pv 

 
    

3.3. Tilapäinen asumispalvelu 
 

Kunta saa päättää asumispalveluista perittävistä maksuista.  

Jos tilapäinen asumispalvelu on kestoltaan alle kolme kuukautta, määräytyy asiakkaan 
asiakasmaksu seuraavasti: 

- tilapäisen asumispalvelun maksu 30,60 €/vrk (ei kerrytä maksukattoa) 
- sovelletaan asiakasmaksulain (734/1992) 7 c 1 mom. määriteltyä asiakkaalle 

henkilökohtaiseen käyttöön jäävää vähimmäismäärää. Määrä on 
Asiakasmaksuasetuksen 912/1992 33 § mukainen 1.1.2018 alkaen 108 €/kk. 
Asiakkaan rahavarat huomioidaan vähimmäismäärä laskettaessa samoin kuin 
tehostetussa palveluasumisessa. 

- maksut sisältävät hoidon ja ruoan  
- maksu ei sisällä lääkkeitä eikä hoitotarvikkeita 

 

Jos tilapäinen asumispalvelu kestää yhtäjaksoisesti yli kolme kuukautta, määritellään 
asiakkaan maksut seuraavasti: 

- hoitomaksu määritellään samoin kuin tehostetussa asumispalvelussa asiakkaan 
tulojen ja hoitoisuuden perusteella kuukausimaksuna.  

- asiakas maksaa ylläpitomaksun 100 €/kk. Ylläpitomaksu sisältää yhteisten 
tilojen ylläpidosta aiheutuvia kuluja kuten yhteisten tilojen pesukoneen käyttö, 



   

siivous, hygienia tuotteet, siivousvälineet ja -tarvikkeet, vaatehuolto, yhteiseen 
käyttöön tulevat lehdet yms. sekä asumisesta aiheutuvia kuluja. 

- asiakas maksaa ruokapaketin/vrk. Ruokapaketin hinnan määrittelee 
kunnanhallitus. 

 

4. TUKIPALVELUT 
 

4.1. Turvapuhelin ja lisälaitteet 
 

- asiakkaalta peritään laitevuokra sen mukaisesti, mitä palveluntuottaja perii 
kunnalta. Tällä hetkellä palvelun tuottaja perii kunnalta turvapuhelimen vuokraa 
18,96 €/kk ja lisälaitteen (esim. matkapuhelimeen kytkentä, lisäranneke tai 
ovihälytin yms.) vuokraa 15,27 €. Kunta saa laskennallisen alv-palautuksen 5 % 
laskusta.  

- turvapuhelimen vuokra asiakkaalle 18 €/kk 
- lisälaitteen vuokra asiakkaalle 14,50 €/kk 
- turvapuhelinhälytysten tarkastus/avustuskäynti kertakäynti 10,60 € 

 

4.2. Marjapaikassa annettavat tukipalvelut  
 

- saunamaksu on 6,40 €/käynti 
- suihkumaksu 5,00 €/käynti 

 
4.3. Toimintatuokiot ja toimintakeskus Naalo 

 
- toimintatuokiot 65+: kahvi ja pulla 1 € 
- Toimintakeskus Naalo: aamukahvi, päiväkahvi ja pulla 1,20/pv 

 


