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SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2022 ALKAEN 

Indeksillä tarkistettavat tasasuuruiset asiakasmaksut ja tulosidonnaisten asiakasmaksujen tulorajat 
muuttuvat vuoden 2022 alusta. 

Asiakasmaksuasetuksessa säädettävät maksut muuttuvat 1.1.2022 voimaantulevan asetuksen (931/2021) 
perusteella. Asiakasmaksulaissa säädetyt maksut muuttuvat 1.1.2022 voimaantulevan sosiaali- ja 
terveysministeriön ilmoituksen (11.11.2021) perusteella. 

 

 

1. YLEISTÄ 
Kunnallisista sosiaalipalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä.  

Maksuttomia sosiaalipalveluita ovat muun muassa: 

• sosiaalityö 

• sosiaaliohjaus 

• palvelutarpeen arviointikäynnit 

• sosiaalinen kuntoutus 

• polikliininen päihdehuolto 

• perhetyö 

• kasvatus ja perheneuvonta 

• lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta 

• tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot 

• vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta 

kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta 

• kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettu erityishuollossa olevan henkilön 

kuljetus toimintayksiköiden välillä ja muut erityishuollon saamiseksi välttämättömät palvelut. 

Kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu 

• vammaisten henkilöiden päivätoiminta kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta, henkilökohtainen 
apu sekä palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut. Palveluasumisen erityiskustannuksista sekä 
henkilökohtaisesta avusta voidaan kuitenkin periä maksu, jos henkilö saa niihin korvausta muun lain 
kuin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla 

 

1.1. MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ 
 
Asiakasmaksulain mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien 
kustannusten suuruinen. 
 

1.2. MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN 

 
Maksukyvyn mukaisesti määräytyvästä maksusta tehdään päätös toistaiseksi. 

Maksua on tarkistettava, jos 

• Asiakkaan tai hänen perheensä tulot ovat muuttuneet 

• Asiakkaan tai hänen puolisonsa oikeus säädettyihin vähennyksiin on muuttunut 

• Perheen olosuhteet ovat muuttuneet 



• Maksu osoittautuu virheelliseksi 

• Asiakassuunnitelmaa muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmaksun suuruuteen 

• Kunnan tai kuntayhtymän maksuperusteita muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmaksun 

suuruuteen 

Jos maksua koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, 

maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään yhden vuoden ajalta.  Asiakkaalla on ilmoitusvelvollisuus 

muutoksista. 

 

1.3. MAKSUN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN TAI ALENTAMINEN 
 
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 
toteuttamista. 
 
Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen on ensisijaista toimeentulotuesta annetussa laissa 
tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden.  Maksun alentamista haettaessa edellytetään, että asiakkaalle 
kuuluvat asiakasmaksun alentamiseen nähden ensisijaiset Kelan etuudet (esim. takuueläke, hoitotuki, 
asumistuki) on haettu.   
 
Maksualennusta haettaessa tulee esittää:  

- viimeinen esitäytetty veroehdotus ja viimeinen vahvistettu verotuspäätös,  
- tulotiedot, kuitit, tositteet  
- pankin tiliotteet kaikista tileistä sekä  
- mahdollinen Kelan toimeentulotukipäätös.  

 

1.4. VIIVÄSTYSKORKO JA MAKSUJEN ULOSOTTO 
 
Mikäli maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, asiakkaalta peritään viivästyskorko korkolain mukaan. 
 
Tämän maksutaksan mukaan perityt asiakasmaksut ja viivästyskorot ovat ulosottokelpoisia ilman 
tuomioistuimen tuomiota tai päätöstä kuten verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty. 
 

1.5. MAKSUKATTO 
 
Tässä ohjeistuksessa mainitut asiakasmaksut eivät kerrytä maksukattoa. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietyille asiakasmaksuille on hyväksytty maksukatto, joka on 1.1.2022 alkaen 
692,00 euroa/kalenterivuosi.  Kalenterivuoden aikana maksetaan vain maksukattoon asti maksukaton 
piiriin kuuluvia sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja. Maksukaton piiriin kuuluvat maksut on määritelty 
asiakasmaksulain 6 a §:ssä. 
 
Asiakkaan tulee itse seurata maksukaton täyttymistä.  
  



2. IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT 
 

2.1. JATKUVA JA SÄÄNNÖLLINEN KOTIPALVELU TAI KOTIHOITO 

 
Kotipalvelu on säännöllistä, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun arvioidaan 
kestävän tai palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kaksi kuukautta. Säännöllisestä kotipalvelusta 
peritään kuukausimaksu, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan 
maksukyvyn (bruttotulot) ja perheen koon mukaan asiakasmaksulain ja asetuksen määräämissä rajoissa. 
 
Jos asiakkaalla on sekä Kustavin kunnan tuottamaa kotipalvelua ja U-soten terveyspalveluiden tuottamaa 
kotisairaanhoitoa, puhutaan kotihoidosta. Kotihoidon maksut määrätään ja laskutetaan Kustavin kunnan 
toimesta. 
 
Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä saadaan käyttää maksuprosenttia, 
joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteina siten, 
että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään 
ylöspäin. 
 
Jos puolisot asuvat samassa taloudessa ja molemmat saavat kotihoitoa eli molemmat ovat palvelun 
käyttäjiä, kummallekin puolisolle tehdään erikseen päätös palvelusta sekä hoito- ja palvelusuunnitelma 
oman palvelutarpeen perusteella. Lisäksi tehdään päätös asiakasmaksusta. Maksusäännökset lähtevät siitä, 
että puolisoille määrätään yksi maksu. Maksua määrättäessä tuloraja ja maksuprosentit määräytyvät 
kahden hengen perheen mukaisesti. Palvelun määrä on molempien puolisoiden saamat palvelutunnit 
yhteensä ja tuloina otetaan huomioon molempien puolisoiden tulot. Maksupäätöksessä voidaan eritellä 
puolisoiden osuudet maksusta esimerkiksi jakamalla maksu puolisoiden saaman palvelun määrän 
suhteessa. 
 
Huomioon otettavat tulot: 
- asiakkaan ja hänen puolisonsa jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset (brutto) ansio- ja 
pääomatulot (Korkotulo, osinko tai ylijäämä otetaan tuloselvityksessä huomioon, jos tulo on suurempi tai 
yhtä suuri kuin 5 €/kk.) 
- verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä 
- laskennallinen metsätulo  
- eläkettä saavan hoitotuki (veteraanilisää ei huomioida) 
- elatustuki  
- opintoraha ja aikuiskoulutustuki  
- lapsen kotihoidon tuki  
- opintojen johdosta saadut apurahat tai tunnustuspalkinto otetaan tulona huomioon siltä osin kuin se 
säädetään veronalaiseksi tuloksi 
 
Tuloista tehtävät vähennykset: 
- asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat 
muut vastaavat kustannukset 
- avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu pesänjakajan tai 
tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana 
- kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen on 
suoritettava rahana  
- edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta annetun lain 
(442/1999) 44 §:n 5 momentin nojalla. Myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään edellä tarkoitetun 
edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena. Perusmaksu on 440 €/vuosi. 
 



Veronalaisina tuloina voidaan ottaa huomioon viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat 
veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka Verohallinto ennakkoperintälain (1118/1996) 6 
§:n 1 momentin nojalla vuosittain antamissaan päätöksissä ennakonpidätyksen ja ennakonkannon 
laskentaperusteista määrää.  
 
Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen 
kuukausitulo. 
 
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. 

Tulorajat ovat seuraavat: 

Perheen koko,henkilömäärä 1 2 3 4 5 6 

Tuloraja,euroa kuukaudessa 598 1 103 1 731 2 140 2 591 2 976 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maksuprosentit ovat seuraavat: 

 

 

 Maksuprosentti 
perheen koon mukaan 

Palvelutunnit 
kuukaudessa 

1 2 3 4 5 
6 henkilöä tai 
enemmän 

4 tuntia 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 



• Kotihoidon palvelutarpeen arviointikäynti on maksutonta asiakkaalle. 

• Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu ei kerrytä asiakasmaksukattoa. 

• Kotikuntoutus kirjataan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jolloin se sisältyy säännöllisen 
kotihoidon maksuun. 

 
Säännöllisen kotipalvelun enimmäistuntimaksu on kustannuslaskennan mukaan määräytyvä todellinen 
tuntihinta, joka tällä hetkellä on 40,74 €/ tunti.   
 
Säännöllisten ja tilapäisten palvelujen maksujen lisäksi voidaan periä tukipalvelujen käytöstä 
asiakasmaksuja. 
 
Jos kotipalvelu keskeytyy tilapäisesti yhtäjaksoisesti yli viideksi päiväksi asiakkaasta johtuvasta syystä (esim. 
loma, matka, omaisen antama hoito), kuukausimaksua ei peritä viittä päivää ylittävältä ajalta. Jos palvelu 
keskeytyy kunnasta johtuvasta syystä tai siksi, että asiakas on laitoshoidossa, maksua ei peritä myöskään 
mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan. 

2.1. TILAPÄINEN KOTIPALVELU 
 

Tilapäisen kotipalvelun maksu on 12,50 €/tunti. Palvelu laskutetaan puolen tunnin jaksoissa. 

  



2.2. KOTONA ASUVILLE TARJOTTAVAT TUKIPALVELUT 
 
Ateriat kotiin vietynä €/kpl € 
Lounas kotiin kuljetettuna 8,80 
Puuro 1,50 
Päivällinen 6,00 
 
Ateriat palvelukeskuksessa 
Aamupuuro 1,50 
Lounas palvelukeskuksessa 7,50 
        -Lasten ateria 5,00 
Päiväkahvi sis. kahvileipä 2,50 
Päivällinen 6,00 
Saunamehu 0,25 
 
Kylvetys-, sauna- ja vaatehuoltopalvelut   
  
Kylvetys avustettuna palvelukeskuksessa ja päivätuvassa 9,50 
Kylvetys omatoimisesti 5,50 
Pyykkipalvelu, kuljetus kotiin (vaate- ja lakanapyykki, sis. jälkikäsittelyn) 10,00 €/koneellinen 
Pyykkipalvelu, (vaate- ja lakanapyykki, sis. jälkikäsittelyn) 7,20 €/koneellinen 
 
 
Turvapuhelin  
käyttömaksun laskuttaa palvelun tuottaja 

• ohjelmointimaksu/krt 17,00 

• kotipalvelun hälytyskäynti 20,00 
 

Auttamiskäynti (jos asiakas ei ole säännöllisen kotihoidon tai turvapuhelinpalvelun asiakas) 
Sosiaalipäivystykseltä tai asiakkaalta itseltään tullut ilmoitus avuntarpeesta nostoavun tarpeesta (parityön 
tarve) 51,00 €/ krt 
 
Siivouspalvelu  
Kotihoidolla ei pääsääntöisesti ole mahdollista antaa siivouspalveluita. 
Asiakasta tuetaan kotihoidon ulkopuolisen palveluntuottajan hankkimisessa. 
 
Kuljetuspalvelun omavastuuosuus / suunta  Linja-autotaksan mukainen 
1.7.2014 alkaen voimassa olevan bussitaksan mukaan 
 
Asiointipalvelut / asiointikäynti 9,50 
Asiat voi kerätä yhteen ja hoitaa samalla asiointikäynnillä  
esim. kerran viikossa 
 
Saattamispalvelut  30,00 €/kerta 
Kotihoidolla ei pääsääntöisesti ole mahdollista antaa saattajapalvelua. 
Mikäli hoidon kannalta on välttämätöntä, eikä tukea ole saatavilla  
muuta kautta, voi kotihoito toimia saattajana. 
     
Jaalakodin päivähoito 8 h    26,00 € 
Jaalakodin yöhoito    26,00 € 
Vuorokausihoito/intervallihoito vrk    40,00 € 
 



Päivätoiminta, Päivätupa €/pv  
(sis. aamupäiväkahvi, lounas, iltapäiväkahvi, kylvetys ja tarvittaessa  
kuljetuksen)    26,00 € 
  



2.3. TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN  
 

Palvelu katsotaan pitkäaikaiseksi, jos asumispalvelun arvioidaan kestävän tai se on tosiasiallisesti kestänyt 
vähintään kolme kuukautta. 

2.3.1. PITKÄAIKAINEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN  
 

Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä 
kuukausimaksu. Maksu on enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty 
asiakasmaksulaissa määritellyt vähennykset.  

Jos asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja 
hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen 
kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista 
kuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulaissa määritellyt vähennykset. 

Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa 
perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu on enintään 85 prosenttia asiakkaan 
nettokuukausituloista. 

Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja 
pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 167 euroa kuukaudessa. 

Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon palvelua 
käyttäneiden henkilöiden tulot siten kuin asiakasmaksulaissa säädetään. 

Huomioon otettavat tulot:  

Jatkuvat ja vuosittain toistuvasti saadut tulot ennakonpidätyksen jälkeen, kuten: 

- eläkkeet  
- eläkkeensaajan hoitotuki (siihen sisältyvää veteraanilisää ei huomioida tulona) 
- vammaistuki 
- laskennallinen metsätulo 
- osinko- ja korkotulot (Korkotulo, osinko tai ylijäämä otetaan tuloselvityksessä huomioon, jos 

tulo on suurempi tai yhtä suuri kuin 5 €/kk.) 
- vuokratulot vähennettynä tulonhankkimismenoilla (hoitovastike, sijoituslainan korko)  
- verosta vapaat tulot 

Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen 
kuukausitulo. 

Vähennykset maksua määrättäessä 

• asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu 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 hänen on suoritettava rahana 

• kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen on 
suoritettava rahana (ns. syytinki) 

• edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta annetun lain 
(442/1999) 44 §:n 5 momentin nojalla sekä edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) 22 
§:ssä tarkoitettu valtuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan palkkion 
perusmaksun suuruisena. Tällä hetkellä edunvalvojan palkkio on 440 euroa/vuosi. 

Lisäksi tuloista vähennetään asiakkaan todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen tehostettuun 
palveluasumiseen tai pitkäaikaiseen perhehoitoon siirtymistä seuraavasti: 

• Omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden kuukauden 
ajalta (esimerkiksi asiakkaan osuus kiinteistöverosta, kohtuulliset lämmityskulut, asunto-osakkeen 
hoitovastike, pakollinen kotivakuutus, asuntolainan korot) 

• Vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut 
asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen 
irtisanomisajalta (muina välttämättöminä kustannuksina huomioidaan esimerkiksi pakollinen 
kotivakuutus) 

• Asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tarkoitettu 
käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut kolmelta 
kuukaudelta (muina välttämättöminä kustannuksina huomioidaan esimerkiksi pakollinen 
kotivakuutus) 

Tuloista tehtävät erityiset vähennykset maksun perusteena olevista tuloista: 

• Kohtuulliset asumismenot, joita pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta aiheutuu. 
Asumismenoista vähennetään asumistuki 

• Terveydenhuollon ammattihenkilön määräyksellä eli reseptillä hankitut lääkkeet, kliiniset 
ravintovalmisteet ja perusvoiteet, jotka ovat KELA korvattavia. Lääkekustannukset vähennetään 
asiakkaan tai hänen edustajansa antaman selvityksen perusteella. Kustannuksiksi hyväksytään 
enintään sairasvakuutuslain vuosiomavastuun suuruisena (vuonna 2022 lääkemaksukatto on 
kuukaudessa 592,16 €/12). 

• Muiden kuin sairasvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja 
perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa hakemuksesta siltä osin 
kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan 
terveydelle tarpeellisiksi. 

Hoitomaksun lisäksi asiakas maksaa vuokran asumispalveluyksikköön. 

2.3.2. LYHYTAIKAINEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN 

 
Lyhytaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta peritään 40 €/ hoitopäivä. Asiakkaalla tulee olla 
mukanaan omat lääkkeet ja inkontinenssisuojat. 
 

 

. 



3. LASTENSUOJELU 
 

Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta 

perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista voidaan lapsen vanhemmilta periä kustannusten 

korvaamiseksi kohtuulliseksi katsottava maksu. Maksu saa olla enintään 1 835,20 €/kk. 

4. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU 
 

Maksullista lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään sosiaalihuoltolain kriteerien mukaisesti. Maksut 

määräytyvät tilapäisessä kotipalvelussa tuntiveloituksen perusteella eikä perustu perheentuloihin. 

Palvelulla tuetaan ja autetaan tavanomaiseen arkielämään kuuluvien toimintojen sujumisessa.  

Kotipalvelua annetaan 1) alentuneen toimintakyvyn, rasittuneisuuden, 2) sairauden, synnytyksen, 3) tai 

vastaavan syyn perusteella. Kotipalvelu on asiakkaalle maksullista. Maksut määräytyvät asiakkaan tuloista 

riippumatta lapsiperheiden kotipalvelun työntekijän työajan mukaisesti.  

Perusmaksu on 1.7.2021 alkaen 5,50 € /tunti. 

Maksuton palvelu koskee vain tilapäistä palvelua, jossa käyntejä on keskimäärin alle kerran viikossa ja 

korkeintaan kolmen kuukauden ajan. 

 

 

 


