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KOTIHOITO 

 

Tilapäinen kotihoito  12,00 €/alkava tunti  

Omaishoidon lomittaja  11,40 €/kerta (enint. 8 h/kerta) 

 

Lapsiperheille annettava tilapäinen kotihoito enintään  20,00 €/päivä 

 

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy palvelun määrän 

ja palvelun käyttäjän bruttotulojen mukaan asiakasmaksulain ja asetuksen määräämissä rajoissa. 

Kotihoito katsotaan jatkuvaksi, kun asiakas saa apua säännöllisesti vähintään kerran viikossa. 

 

Perhe

koko 

Tuloraja Maksu% 

kun 

palvelua 

alle 5 h/kk  

Maksu% 

kun 

palvelua 

5 > 10 h/kk 

Maksu% 

kun 

palvelua 

10 > 15 h/kk 

Maksu% 

kun 

palvelua 

15 > 20 h/kk 

Maksu% 

kun 

palvelua 

20 > 30 h/kk 

Maksu% 

kun 

palvelua 

yli 30 h/kk 

1 576 10 15 20 25 30 35 

2 1 063 10 13 15 20 22 22 

3 1 667 9 12 14 16 18 18 

4 2 062 8 10 11 13 15 15 

5 2 496 7 9 10 11 13 13 

6 2 866 6 8 9 10 11 11 

 

 

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia 

alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. 

 

Kuukausimaksu peritään myös palvelun saajasta johtuvan tilapäisen keskeytyksen ajalta. 

Kotihoidon keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä 5 päivää ylittävältä ajalta. 

Mikäli kotihoito keskeytyy lyhyemmäksi ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan 

ollessa laitoshoidossa tai muun maksullisen palvelun piirissä, ei kuukausimaksua peritä mainitun 5 

päivän ajalta. Kuukausikohtainen asiakasmaksu jaetaan 30:lla päiväkohtaisen hinnan 

määrittämiseksi. 

 

 

TUKIPALVELUT 

 

Ateriapalvelut: 

Kotiin kuljetettu ateria   7,00 € 

Aamiainen toimintayksikössä  2,80 € 

Lounas toimintayksikössä eläkeläiset  6,00 € 

Lounas mukaan toimintayksiköstä  6,00 € 

Iltapäiväkahvi toimintayksikössä  1,60 € 

Päivällinen toimintayksikössä  5,00 € 

Sotainvalidien- ja veteraanien lounasseteli                    10.40 €  

Vieras ateria toimintayksikössä  8,00 €  

Vieras kahvi ja kahvileipä toimintayksikössä 2,60 €  

 

Vaatehuolto: 

Vaatteiden pesu ja käsittely/koneellinen  9,00 € 

Kuljetus (ei koske säänn. kh asiakkaita)  4,00 €   
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Kylvetyspalvelut: 

saunominen ilman avustajaa  3,50 € 

avustajalla    7,00 € 

kuljetus/suunta lähimpään toimintayksikköön 4,00 €  

 

Turvapuhelinpalvelu:   

Turvapuhelimen vuokra ja hälytyksen  

vastaanottopalvelu      22,00 € 

Turvapuhelimen vuokra gsm-moduulilla, sim-kortilla ja  

hälytyksen vastaanottopalvelu  33,00 € 

Hälytyskäynti   12,10 € 

(mikäli ei ole säännöllisen kotihoidon asiakas) 

Yöaikainen hälytyskäynti (klo 21- 07) kaikilla 12,10 € 

 

 

Päivätoiminta:    18,00 € 

(sis. aamupala, lounas, iltapvkahvi, ohjelma) 

Päivätoiminta ½ päivää (sis. lounas ja ohjelma) 10,00 € 

Kuljetukset/suunta     4,00 € 

 

 

ASUMISPALVELU  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki ja asetus antavat kunnalle yleisen 

oikeuden päättää asumispalveluista perittävistä maksuista. Maksu voidaan periä henkilön 

maksukyvyn mukaan. Palveluista perittävä maksu saa olla kuitenkin enintään palvelun 

tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. 

 

Lyhytaikaishoidon päivämaksu: 

Palveluasunnot (Kotikarpalo, Kartanokoti,  

Riihikoti-palvelukeskus, Yläneen ryhmäkoti) 31,00 € 

Päivä/yöhoito   22,50 € 

Päivämaksu omaishoitajan vapaan ajalta  11,40 € 

 

Mikäli varattua intervallipaikkaa ei käytetä eikä paikkaa ole peruutettu viimeistään intervallijaksoa 

edeltävänä päivänä, peritään varatusta intervallijaksosta yhden päivän lyhytaikaishoitomaksu. 

 

Mikäli asiakas käy kotilomalla tms., maksaa hän asumispalvelu- ja hoitomaksua viiden päivän 

ajalta. Asiakkaan siirtyessä sairaalaan tai kunnan toiseen hoitoyksikköön asumispalvelu- ja 

hoitomaksun maksaminen katkeaa välittömästi. 

 

Asumispalveluiden kuukausimaksu määräytyy nettotulojen mukaan siten, että asiakkaalle jää 15 % 

hänen tuloistaan omaan käyttöön, vähintään kuitenkin 108,00 €/kk. 

 

Asumispalvelumaksu sisältää seuraavat palvelut: Tarvittavan hoidon ja hoivan, kotisairaanhoidon, 

vaatehuollon, kylvetys ja hygienian, turvapalvelun, siivouksen ja päivän ateriapalvelun. Maksuun 

sisältyy myös palveluyksikössä tehtävät säännölliset lääkärinkierrot/kk. 
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Asumispalvelumaksua määrättäessä asiakkaan tuloina huomioidaan: 

- eläkkeet 

- asumistuki 

- eläkkeensaajan hoitotuki 

- ylimääräinen rintamalisä 

- maa- ja metsätalouden tuotot 

- osinko- ja korkotulot 

- vuokratulot 

 

Asumispalveluyksikköön muuttaessaan asukas allekirjoittaa vuokrasopimuksen ja 

palvelusopimuksen. Vuokra peritään myös tilapäisten poissaolojen ajalta. Vuokran määrä ja muut 

mahdolliset asumiskustannukset ovat asuntokohtaisia. 

 

Asumispalvelumaksun vähennettäviä menoja ovat: 

- palveluasunnon vuokra 

- terveydenhuoltomenot (Kelan katto/12 kk). Mikäli Kelan korvausten ulkopuoliset 

terveydenhuoltokustannukset ovat suuret, voidaan vähennettävän erää harkinnanvaraisesti 

korottaa 

- Harkinnanvaraisesti vähennettävissä erissä voidaan huomioida yhteiseen asuntoon asumaan 

jäävän puolison asumiskustannuksia. Harkinnanvaraisia asumiskustannuksia voidaan 

tarvittaessa hakea erikseen perusturvalautakunnalta. 

 

Palveluasuntojen vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuukausi. Kesken kuukauden pois 

nukkuneen henkilön vuokra peritään kuluvan kuukauden loppuun asti tai kun uusi asukas 

muuttaa asuntoon saman kuukauden aikana.  
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KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT 

 

Kehitysvammaisten asuntolan ylläpitomaksu 

 

Kehitysvammaisten asuntoloiden pitkäaikaisasukkailta peritään ylläpitomaksu, joka koostuu 

ateriamaksusta ja ylläpitomaksusta. 

 

1) Ateriamaksu 370,50 €/kk  

 

Ateriamaksun perusteet (suoritehinnan mukaisesti):  

Lounas (kerroin 1)  3,90 € 

Aamiainen (kerroin 0,5)  1,75 € 

Päiväkahvi (kerroin 0,3) 1,05 € 

Päivällinen (kerroin 1) 3,90 € 

Iltapala (kerroin 0,5) 1,75 € 

 

 

2) Ylläpitomaksu: 44,00 €/kk  

sisältää mm. liinavaatteet, verhot, vaatehuolto-, siivous- ja saniteettitarvikkeet sekä yhteisten tilojen 

sanoma- ja aikakauslehdet ja harrastustarvikkeet. 

 

Ateria- ja ylläpitomaksu laskutetaan läsnäolopäiviltä (sekä lähtö- että tulopäivältä). 

 

Tekninen lautakunta vahvistaa asunnon vuokran. 

 

 

Lyhytaikaishoidon maksu kehitysvammaisten asuntolassa 25,00 €/vrk 

 

Mikäli varattua intervallipaikkaa ei käytetä eikä paikkaa ole peruutettu viimeistään intervallijaksoa 

edeltävänä päivänä, peritään varatusta intervallijaksosta yhden päivän lyhytaikaishoitomaksu. 

 

Kehitysvammaisten perhehoidossa olevalta laskutetaan ateriamaksu edellä olevien perusteiden 

mukaisesti. 

 

 

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta 

 

Kehitysvammaisten työ- ja  

päivätoiminta toimintakeskuksessa 47,20 €/työpäivä (kuntalaskutus) 

 

Ulkopaikkakuntalaisilta laskutetaan kotikunnalta ateriapalvelumaksu. Asiakkaan kotikunta laskuttaa 

asiakasta päättämällään tavalla. 

 

Ateriapalvelumaksu kunta-asiakkaille   6,60 €/työpäivä 

Ateriamaksu asiakkaille    4,87 €/työpäivä. 


