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Sosiaalihuollon asiakasmaksut  

Asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen 

1. Kotipalvelu  

1.1. Tilapäinen ja lyhytkestoinen kotona annettava palvelu 

 

Palvelun määrä Käyntihinta 

     0 – 1 h  12,20 €/käynti  

yli 1 – 2 h  17 €/käynti 

yli 2 – 3 h  20,65 €/käynti 

yli 3 – 4 h  23,40 €/käynti 

yli 4 – 5 h  29,70 €/käynti 

yli 5 – 8 h  39,50 €/käynti 

 

Tilapäinen kotona annettu palvelu muuttuu jatkuvaksi ja säännölliseksi kotona annettavaksi 

palveluksi silloin, jos asiakas saa kotipalvelun ja / tai kotisairaanhoidon palvelua vähintään 

kerran viikossa ja lisäksi palvelun sen alkamisesta lukien arvioidaan kestävän vähintään kaksi 

kuukautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kaksi kuukautta. 

 

1.2. Jatkuva ja säännöllinen kotona annettava palvelu 

Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksusäännökset on nostettu asetuk-
sesta lain tasolle ja enimmäismaksuprosentit määräytyvät nykyistä tarkemmin tuntien mu-
kaan. Asiakasmaksulain (30.12.2020/1201) 10 e § mukaan kunta tai kuntayhtymä saa pe-
riä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumis-
palvelusta kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien 
määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksuun ei sisälly asumiskustan-
nuksia.  

Asiakkaan kuukausimaksun tulorajat ovat seuraavat:  

Perheen koko, henkilömäärä 1 2 3 4 5 6 

Tuloraja, euroa kuukaudessa 588 1 084 1 701 2 103 2 546 2 924 

 
Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla kustakin   seuraa-
vasta henkilöstä. 
 
Asiakkaalta peritään kuukausimaksua tulorajan ylittävältä osalta seuraavien maksuprosent-
tien mukaan:  
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Maksupro-
sentti per-
heen koon 
mukaan 

Palvelutunnit 
kuukaudessa 

1 2 3 4 5 
6 henkilöä tai 
enemmän 

4 tuntia tai vä-
hemmän 

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 
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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 

 
Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä saadaan käyttää mak-
suprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan 
kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen 
tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin. 

1.3. Pitkäaikainen asumispalvelu (ns. tavallinen palveluasuminen) 

 

Pitkäaikaisen asumispalvelun maksu määräytyy yhdenmukaisin perustein jatkuvan sään-

nöllisen kotiin annettavan palvelun maksujen kanssa.  

 

1.4. Tukipalvelut 

Asiakaslakimuutoksen 10 h § (30.12.2020/1201) mukaan kunta saa periä asiakkaalta koh-
tuullisen maksun asiakassuunnitelmaan sisältyvistä tukipalveluina järjestettävistä tai asu-
mispalveluun liittyvistä ateria-, vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- ja turvapalveluista, 
osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävistä palveluista sekä muista vastaavista 
asumista tukevista palveluista. 
 
Ateriapalvelu Kulloinkin voimassa olevat kunnanhallituksen vahvistamat  
  hinnat (viimeisin hinnantarkistus KH 23.11.2020, § 246). 
 
Kotiin kuljetettu ateria 6,50 € (KH 23.11.2020, § 246) 
Vaatehuolto 5,00 / koneellinen 
Saunamaksu 7.70 € / kerta 
Suihkumaksu 6,00 € / kerta 
Turvapuhelin 18 € / kk 
Lisälaitteen vuokra 14,50 € / kk 
Paikantava turvakello 49 € / kk 
Kukkatolppa 52,10 € / kk 
Ovihälytin  13,85 €  
Liesivahti  19,40 € 
Turvahälytysten  
tarkastuskäynti 12,70 € / kerta  
 
Virikeohjaajan käynnit kotiin annettavan palvelun mukaisesti. 

 

 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734#a30.12.2020-1201
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2. Ympärivuorokautinen palveluasuminen 

 

2.1. Pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen (ns. tehostettu palvelu-

asuminen) tai pitkäaikainen perhehoito. 

Asiakasmaksulain 7 c § (30.12.2020/1201) kunta tai kuntayhtymä saa periä pitkäaikaisen 
tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon asi-
akkaalta kuukausimaksun.  
 
Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumista tai pitkäaikaisesta perhehoidosta perittävä 
maksu on 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty 10 c ja 10 d §:ssä sää-
detyt vähennykset: 
 

10 c § 

Ennen kuin maksu määrätään, kuukausituloista on vähennettävä: 

1) hänen suoritettavakseen vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteis-
taan johtuvat muut vastaavat kustannukset; 

2) avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu pesän-
jakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana; 

3) kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hä-
nen on suoritettava rahana; 

4) tuomioistuimen tai holhousviranomaisen hänelle määräämän edunvalvojan palkkion pe-
rusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 44 §:n 5 
momentin nojalla sekä edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) 22 §:ssä tarkoi-
tettu valtuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan palkkion perus-
maksun suuruisena. 

Edellä 1 momentin 1 kohdassa säädetystä poiketen elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun 
saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi 
ennen pitkäaikaisen perhehoidon, pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tai pitkäaikaisen 
laitoshoidon alkamista. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, tuloista vähennetään asiakkaan todelliset asumis-
menot ennen pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen, pitkäaikaiseen perhehoitoon tai 
pitkäaikaiseen laitoshoitoon siirtymistä seuraavasti: 

1) omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden kuu-
kauden ajalta; 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734#a30.12.2020-1201
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2) vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset ku-
lut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralai-
sen irtisanomisajalta; 

3) asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tarkoi-
tettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut kol-
melta kuukaudelta. 

10 d § 

Sen lisäksi, mitä 10 c §:ssä säädetään, kunnan tai kuntayhtymän on pitkäaikaisesta tehoste-
tusta palveluasumisesta perittävän maksun suuruudesta päättäessään vähennettävä maksun 
perusteena olevista tuloista kohtuulliset asumismenot, joita pitkäaikaisesta tehostetusta pal-
veluasumisesta aiheutuu. Asumismenoista vähennetään valtion varoista maksettava asumis-
tuki. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, tuloista vähennetään terveydenhuollon ammatti-
henkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetun terveydenhuollon ammattihenkilön mää-
räämien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset, joihin asia-
kas on oikeutettu saamaan korvausta sairausvakuutuslain nojalla. Lääkekustannukset vähen-
netään asiakkaan tai hänen edustajansa antaman selvityksen perusteella maksun määräämi-
sen perusteena olevista tuloista asiakkaalle aiheutuvien lääkekustannusten mukaan, kuitenkin 
enintään sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun suuruisena. Mui-
den kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden 
ja perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa hakemuksesta 
siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asi-
akkaan terveydelle tarpeellisiksi. 

 

Jos asiakas on välittömästi ennen 1 momentissa tarkoitetun palvelun alkamista elänyt yhteis-
taloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, 
maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu 
on enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty 1 
momentissa tarkoitetut vähennykset. Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa 
tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitos-
hoidossa, maksu määräytyy siten kuin 1 momentissa säädetään. 
 
Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun pal-
veluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 164 euroa kuukaudessa ja 
pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalle vähintään 110 euroa kuukaudessa. 
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2.2. Lyhytaikainen tehostettu tai tavallinen palveluasuminen ja lyhytaikainen per-

hehoito 

 

Hoitomaksu 36,70 € / vrk (ei kerrytä maksukattoa) 

- sisältää hoidon ja ateriat 

- maksu ei sisällä lääkkeitä eikä hoitotarvikkeita. 

 

Osavuorokausihoidon hoitomaksu 24,60 €/max 12 tuntia (ei kerrytä maksukattoa) 

- sisältää hoidon, ateriat: päivähoito aamupalan, lounaan ja kahvin, iltapalan ja aamu-

palan. 

- maksu ei sisällä lääkkeitä eikä hoitotarvikkeita 

- päivähoito saa kestää enintään 12 tuntia sijoittuen 8.00-20.00 väliselle ajalle ja yö-

hoito saa kestää enintään 12 tuntia sijoittuen 20.00-8.00 väliselle ajalle. Jos em. 

ajat ylittyvät, peritään tilapäisen palveluasumisen vuorokausihinta. 

 

3. Omaishoitajan vapaan aikainen hoito 

 

Maksu on 11,40 €/vrk omaishoitajalaissa (973/2005) määritellyiltä vapaavuorokausilta.  

 


