JATKUVAN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTONA ANNETTAVAN PALVELUN (KOTIHOITO) ASIAKASMAKSUN
MÄÄRÄYTYMINEN
Kotihoidon palvelukokonaisuus voi sisältää sosiaalihuoltolain 19 § mukaisen kotipalvelun ja
terveydenhuoltolain 25 §:n mukaisen kotisairaanhoidon.
Kotihoito tai kotipalvelu katsotaan jatkuvaksi ja säännölliseksi, jos asiakas saa palvelua vähintään kerran
viikossa ja lisäksi palvelun arvioidaan kestävän vähintään 2 kuukautta, tai palvelu on tosiasiallisesti kestänyt jo
vähintään 2 kuukautta.
Kunta tai kuntayhtymä saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä
pitkäaikaisesta asumispalvelusta kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen
palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksuun ei sisälly
asumiskustannuksia.
Kuukausimaksun suuruus määritellään alla olevan taulukon mukaisesti. Maksu saa olla enintään taulukon
mukaisen maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Tulorajat ovat seuraavat:

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 € kustakin seuraavasta
henkilöstä.
ESIMERKKI 1, YKSIN ASUVAN ASIAKASMAKSU:
• Asiakkaan bruttotulot ovat 1500 €/kk ja kotihoidon palvelumäärä on 18 h/kk
• Asiakasmaksun laskukaava:
Bruttotulot 1500 €/kk - yksin henkilön tuloraja 588 €/kk = 912 €
912 € x palveluun käytetty aika 24,5 % (18h/kk) = Asiakkaan kotihoidon kuukausimaksu
223,44€

ESIMERKKI 2, PARISKUNNAN ASIAKASMAKSUT:
• Molempien puolisoiden ollessa jatkuvan kotihoidon asiakkaina tehdään kummallekin oma
palvelupäätös, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä maksupäätös. Asiakasmaksut määritellään
puolisoiden yhteenlaskettujen bruttotulojen ja palvelutuntien perusteella. Kuukausimaksu
jaetaan pariskunnan kesken suhteessa heidän saamaan palvelumäärän. Molemmat saavat
omien palvelumääriensä mukaiset laskut.
• Puoliso A:n bruttotulot ovat 2504 €/kk ja puoliso B:n bruttotulot ovat 1731 €/kk.
Yhteenlasketut bruttotulot ovat 4235 €/kk
• Puoliso A:n palvelumäärä on 8 h/kk ja puoliso B:n palvelumäärä on 22 h/kk. Palvelumäärät
ovat yhteensä 30 h/kk Puoliso A:n Palvelumäärän %-osuus on ≈26,67 % ja puoliso B:n
palvelumäärän %-osuus on ≈73,33 %
• Asiakasmaksun laskukaava:
Bruttotulot 4235 €/kk - kahden henkilön tuloraja 1084 € = 3151 €
3151 € x palveluun käytetty aika 24 % (30h/k) = Asiakkaiden kotihoidon kuukausimaksu
756,24 €
Kotihoidon kuukausimaksu jaetaan puolisoille palvelumäärien %-osuuksien mukaan:
Puoliso A kotihoidon kuukausimaksu: 756,24 € x ≈26,67 % = 201,69 €
Puoliso B:n kotihoidon kuukausimaksu: 756,24 € x ≈73,33 % = 554,55 €

