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1 KOTIIN ANNETTAVA PALVELU
Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 19§) mukaista kotipalvelua
sekä terveydenhuoltolain (Terveydenhuoltolaki 1326/2010 25§) mukaista kotisairaanhoitoa. Kotiin annettavia palveluita ovat kotisairaanhoito, kotipalvelu sekä tukipalvelut, jotka muodostavat kotihoidon kokonaisuuden. Kotihoito voi olla säännöllistä tai tilapäistä. Kotihoidon tarve määritellään aina yksilöllisesti
yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa palvelutarpeen arvioinnilla ja kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan määritellään palvelutarpeen aika sekä tarvittavat tukipalvelut.
Kotihoidon tarkoituksena on turvata asiakaslähtöisesti ihmisen kotona pärjäämistä sekä tukea ja turvata
arkea elämän eri tilanteissa. Kotihoidon tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi, toimintakykyä ylläpitäen sekä kuntouttavaa työotetta käyttäen.
Sosiaalihuollon palveluista koostuvat asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, 1201/2020) sekä niihin tehtyjen muutosten ja sosiaali- ja terveysministeriön indeksikorotusten mukaan.
1.1 Säännöllinen kotihoito
Säännöllisellä kotihoidolla tarkoitetaan pysyvää ja säännöllistä kotihoidon ja/ tai kotisairaanhoidon palvelua, joka tapahtuu kerran kuussa tai useammin. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
(1201/2020) mukaisesti jatkuvasta ja säännöllisestä kotisairaanhoidosta ja kotipalvelusta voidaan periä
palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen henkilömäärän mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Palveluista perittävä asiakasmaksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,
1201/2020)
Tervon kunnan kotihoidon maksimihinta voi olla enintään 29,73 €/h sekä kotisairaanhoidon maksimihinta
40,15 €/h (Perusturvalautakunta §/ 2021)
Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu määräytyy seuraavan taulukon perusteella bruttotuloista määritettynä prosenttiosuutena. Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrättäessä saadaan käyttää maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteita (pyöristetään lähimpään tuntiin - puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin).
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, 1201/2020)
Maksuprosentit ja tulorajat ovat bruttotuloista 1.1.2022 alkaen seuraavat:
Maksu saa olla enintään 5 momentin mukaisen maksuprosentin osoittama määrä 3 momentissa säädetyn tulorajan ylittävistä kuukausituloista.
Perheen koko, henkilömäärä

1

2

3

4

5

6

Tuloraja, euroa kuukaudessa

598

1103

1731

2140

2591

2976

Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä.
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Maksuprosentti perheen koon mukaan
Palvelutunnit kuukaudessa
1
2
3
4

5

4 tuntia tai vähemmän
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 tai enemmän

6,00
7,50
9,00
10,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
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8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
23,00
24,00
24,50
25,00
25,50
26,00
26,50
27,00
27,50
28,00
28,50
29,00
29,50
30,00
30,50
31,00
31,50
32,00
32,50
33,00
33,50
34,00
34,50
35,00
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7,00
8,75
10,50
12,25
14,00
14,75
15,50
16,25
17,00
17,75
18,50
19,25
20,00
20,50
21,00
21,50
22,00
22,50
23,00
23,50
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

6,00
7,50
9,00
10,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00

3 (14)

6,00
7,50
9,00
10,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
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12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
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Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen
toimintayksikössä taikka sosiaalihuollon toimintayksikössä vain päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito),
voidaan häneltä 13 §:ssä säädetyn maksun sijasta periä 1.1.2018 alkaen enintään 22,50 euroa vuorokaudessa.

1.2 Virtuaalikotihoito ja hoitopuhelut
Virtuaalikotihoidolla tarkoitetaan kotihoidon (kotipalvelun ja/tai kotisairaanhoidon) kotiin vietävää etäpalvelulla toteutettavaa kotikäyntiä arjen hyvinvoinnin, kuntoutuksen, voinnin seurannan sekä omatoimisuuden tukemiseksi. Etäpalvelulla tarkoitetaan internetyhteyden kautta toimivaa mobiililaitteella tapahtuvaa
videopuhelua. Virtuaalikotihoidolla voidaan täydentää kotihoidon palvelukokonaisuutta tai se voi olla ensimmäinen kotihoidon säännöllinen palvelu. Palvelun tarve määritellään aina yksilöllisesti yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa palvelutarpeen arvioinnilla ja kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Maksu
määräytyy hoito- ja palvelusuunnitelmaan määritellyn palvelutarpeen ajan mukaan. Virtuaalikotihoidon
palveluun sisältyy mobiililaitteen vuokra. Mobiililaitteen voi myös vuokrata esimerkiksi omaisten yhteydenpidon välineeksi ilman virtuaalikotihoidon palvelua.
Virtuaalikotihoidon kotikäynti soveltuu kotihoidon käynteihin, jossa asiakas pystyy toteuttamaan päivittäisiä toimia itsenäisesti, mutta tarvitsee sanallista ohjausta, neuvontaa ja muistuttamista tai asiakas tarvitsee voinnin seurantaa. Virtuaalikotihoidolla voidaan ohjata asiakasta lääkehoidon toteuttamisessa tai
muistuttamaan ateriarytmistä. Voinnin ja tilanteen tarkastamiseen liittyvät käynnit tehdään ensisijaisesti
virtuaalikotihoidon kotikäynnin avulla. Lisäksi virtuaalikotihoidolla voidaan tukea kotona pärjäämistä tilanteissa, joissa asiakkaalla on turvattomuuden tunnetta tai yksinäisyyttä. Mobiililaitteella voidaan tukea
myös omaisten yhteydenpitoa videopuheluiden välityksellä.
Virtuaalikotihoidon maksuprosentit ja tulorajat ovat bruttotuloista 1.1.2022 alkaen seuraavat:
(50% jatkuvan säännöllisen kotihoidon maksuista.)
Perheen
henkilömäärä

1
2
3
4
5
6

Tuloraja

€/kk
598
1103
1731
2140
2591
2976
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palv.
määrä

palv.
määrä

palv.
määrä

palv.
määrä

palv.
määrä

palv.
määrä

Palv.
määrä

yli 40h

3039,9h
%
16,5
10,5
8,5
7
6
5

2029,9h
%
15,5
10
8
6,5
5,5
4,5

1019,9h
%
13,5
9,5
7
5,5
4,5
3,5

5-9,9h

2- 5,9h

%
11,5
8
6
4,5
3,5
2,5

%
9,5
6,5
5
3,5
2,5
1,5

alle
2h
%
7,5
5
4
2,5
1,5
0,5

%
17,5
11
9
7,5
6,5
5,5
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1.3 Tilapäinen kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut
Tilapäisellä kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun tai kotisairaanhoidon satunnaista tarvetta, jolloin käyntejä on harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Mikäli palveluiden tarve on lyhytaikaista (alle 1 kuukausi),
maksu määräytyy tilapäisen kotihoidon palveluiden hinnan mukaan. Tilapäinen kotihoito vastaa hoidon
tarpeeseen esimerkiksi äkillisen sairastumisen, sairaalasta kotiutumisen tai omaishoitajan tilapäisen
avun yhteydessä.
Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluita, joilla voidaan täydentää kotihoidon antamaa henkilökohtaisissa
toimissa tarvittavaa huolenpitoa. Tukipalvelu voi olla ensimmäinen palvelumuoto itsenäisen avun tueksi.
Tukipalveluita voi saada ilman säännöllisen kotihoidon palveluita. Tukipalveluita ovat ateriapalvelu, vaatehuolto, asiointipalvelu (joka sisältää esimerkiksi kauppa-asioinnit), kuljetuspalvelu, kylvetysapu, sekä
turvapuhelinpalvelu. Tukipalveluiden maksuista ei ole säädetty laissa. Kunta voi itse päättää perittävien
asiakasmaksujen suuruuden. Palveluista perittävät maksut eivät saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Kotihoidon tukipalveluihin ei kuulu siivouspalvelu. Tarvittaessa kunta tai hoitohenkilöstö voi opastaa siivouspalvelun hankkimisessa.
Ateriahinnat 1.8.2022 alkaen:
Tilapäinen kotihoito + tukipalvelut
Maksun nimi
Aamupala
Lounas
Lounas ½ annosta
Päivällinen (puuro/velli)
Salaatti
Jälkiruoka
Ateriapäivä (sis. aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala)
Kotiinkuljetus alle 5 km
Kotiinkuljetus yli 5km
Tilapäinen kotipalvelu
Lapsiperheiden kotipalvelu
Tilapäinen kotisairaanhoito
Turvapuhelinlaitteen tilaus, asennus ja käyttökoulutus:
(Palvelun tuottaja laskuttaa suoraan asiakasta palvelusta)
Turvapuhelinhälytyksen aiheuttama käynti 7:00-22:00

Maksun määrä
1,76 €
4,22 €
3,63 €
1,76 €
0,98 €
0,98 €
15,00 €
1,30 €
2,60 €
20 €/h
6 €/h
12,20 €/käynti
20€
Kertamaksu, sisältää matkakulut

Palveluasumisessa, kehitysvammaisten ja vammaispalvelulain mukaisissa asumispalveluyksiköissä.
Laskutetaan 15 min tarkkuudella
Laskutetaan 15 min tarkkuudella

10€/ alkava tunti

Turvapuhelinhälytyksen aiheuttama käynti klo 22:01-6:59

12€/ alkava tunti

Laitevuokrat
- hoitosängyn vuokraus
- mobiililaite

30€/kk
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Lääkehuolto

Lääkehuolto toteutetaan apteekkijakeluna. Mikäli ei ole säännöllisen
kotihoidon asiakas, maksu määräytyy apteekin sopimushintojen mukaan. Palvelun tuottajana ja laskuttajana toimii apteekki.

Saattajapalvelu
Päiväkeskustoiminta

10 euroa / alkava tunti
22,50 €

Kylvetysapu
Parkkimäen pesutiloissa

5€+
20 €/ h, 15 min tarkkuudella

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu

linja-auto taksan mukainen
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Palvelu sisältyy säännölliseen kotihoidon palveluun. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan lisätään 1-2h lääketilauksien sekä lääkkeiden toimituksien vuoksi.

Sisältää päiväkeskustoiminnan materiaalit, ruokailun, päiväkahvin ja
matkat.
Kylvetysavusta tilapäinen kotipalvelumaksu. Ei sisällä peseytymistarvikkeita.
Asiakas tilaa itse Sansia- palvelun
kautta sosiaalityöntekijän päätöksen perusteella.

1.4 Maksukatto
Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta tai -palvelusta saa periä ns. ylläpitomaksun myös
maksukaton täytyttyä.
Maksukattoa kerryttäviä palvelumaksuja ovat:
• terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut
• fysioterapiamaksut
• sarjahoidon maksut
• sairaalan poliklinikkamaksut
• päiväkirurgian maksut
• lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
• yö- ja päivähoidon maksut
• kuntoutushoidon maksut
ja 1.1.2022 alkaen uusia maksukattoa kerryttäviä maksuja ovat:
• suun terveydenhuollossa perittävät maksut tutkimuksesta ja hoidosta hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta
• perusterveydenhuollossa suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä perittävät
maksut
• tilapäisen kotisairaanhoidon ja tilapäisen kotisairaalahoidon maksut
• yksittäisistä terapioista perittävät maksut
• toimeentulotuesta maksetut maksut
• myös etäyhteyksien avulla toteutetuista palveluista perittävät maksut
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Asiakkaan tulee seurata maksukaton täyttymistä itse. Maksukaton euromäärä on 692,00 €
1.1.2022 alkaen.
2 ASUMISPALVELUT
Asumispalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014), vammaispalvelulain (380/1987) tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaisia sosiaalipalveluja, joiden järjestämisestä
vastaa kunta. Asumispalvelu on kokonaisuus, jossa asunto ja asumista tukevat palvelut liittyvät kiinteästi
yhteen. Asumista tukevat palvelut voivat olla hoito- ja hoivapalveluja, tukipalveluja kuten ateria-, vaatehuolto, hygienia- ja siivouspalveluja tai näiden yhdistelmiä. Palvelut voidaan ryhmitellä asiakkaiden toimintakyvyn, hoidon sitovuuden ja vaativuuden sekä palvelun määrän ja laadun perusteella palvelukokonaisuuksiin.
Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat
apua ja tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Asumispalveluja voidaan järjestää vanhuksille,
kehitysvammaisille ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille,
jotka tarvitsevat eri syistä tukea ja palveluja asumisensa järjestämiseen.
Palveluasuminen voi olla asiakkaan palvelutarpeesta riippuen palveluasumista, tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista tai lyhytaikaista asumispalvelua.
Asumispalveluiden asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Kuitenkin asiakasmaksulain mukaan maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen (Laki
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, 1201/2020)
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen laitoshoidon ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein. Asiakasmaksu saa olla enintään 85% asiakkaan netto
kuukausituloista. 1.7.2021 alkaen asiakasmaksulain mukaan asiakkaalta ei saa periä maksua erikseen
tukipalveluista (Ateriapalvelu, tarvikemaksu). Tukipalvelut sisältyvät jatkossa asiakasmaksuun. Palvelun
tuottaja perii asiakkaalta vuokran, vuokran määrä vähennetään tuloista ja asumistuki lisätään tuloihin.
(pois lukien perhehoito, jossa vuokraa ei peritä erikseen asiakkaalta.)
Uudistetussa sosiaalihuollon asiakasmaksulaissa on säädetty asiakkaalle jätettävästä vähimmäiskäyttövarasta 1.7.2021 alkaen. Tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa sosiaalihuoltolain mukaisessa perhehoidossa käyttövara on 167 €/kk. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,
1201/2020)

Asumispalvelut, perhehoito sekä vuorohoito
Maksun nimi

Maksun määrä

Muuta huomioitavaa

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen

85 % asiakkaan nettotuloista.
Henkilökohtainen käyttövara vähintään 167 euroa/kk.

Tuloina huomioidaan hoitotuki ja
asumistuki sekä yli 16 vuotta täyttäneen vammaistuki.
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Tilapäinen tehostettu palveluasuminen/ Vuorohoito

38,00 €/ vrk

Tehostetun palveluasumisen osavuorokautinen päivä/yöhoito
(Enintään 10h)
Pitkäaikainen ympärivuokautinen
perhehoito

22,50€/ kerta
85 % asiakkaan nettotuloista.
Henkilökohtainen käyttövara vähintään 167 euroa/kk.

Tuloina huomioidaan hoitotuki ja yli
16 vuotta täyttäneen vammaistuki.
Myös kehitysvammaisille erityishuoltona toteutettu perhehoito.

Ylläpitomaksu

45,00 €/kk

kehitysvammaisten ja vammaispalvelulain mukaisissa asumispalveluyksiköissä.

Tilapäinen ympärivuorokautinen
perhehoito, perhehoitajan kotona
Perhehoitajan kotona järjestettävä
osavuorokautinen perhehoito
(enintään 10h)
Asiakkaan kotona järjestettävästä
ympärivuorokautisesta perhehoidosta
Asiakkaan kotona järjestettävästä
osavuorokautinen perhehoito
(enintään 10h)

38,00 €/ vrk
22,50 €/ vrk
19,50 €/ vrk

11,25 €/ vrk

2.1 Tehostettu palveluasuminen
Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja
huolenpitoa. Tehostetun palveluasumisen yksikössä henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Asiakas maksaa vuokrasopimuksen mukaisen vuokran, joka sisältää veden, sähkön, lämmityksen ja yhteisten tilojen käyttöoikeuden.
2.2 Tilapäinen palveluasuminen ja vuorohoito
Tilapäisen palveluasumisen (vuorohoidon) tarkoituksena on tukea asiakkaan kotona asumista sekä turvata asiakkaan toimintakyvyn ja omatoimisuuden säilyminen sekä ehkäistä pidempiaikainen ympärivuorokautisiin hoivapalveluihin siirtyminen. Lisäksi tilapäisen palveluasumisen tarkoituksena on tukea
omaishoitajan hoitotyötä omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen.
Tilapäinen palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka akuutin ennalta arvaamattoman sairastumisen tai elämäntilanteen vuoksi tarvitsevat tilapäistä palveluasumista tai kriisipaikkaa. Tilapäisellä palveluasumisella voidaan tukea sairaalasta tai terveyskeskuksesta kotiutuvan henkilön kuntoutumista sekä kotiutumista. Tarvittaessa tilapäistä palveluasumista voidaan käyttää pitkäaikaispaikkaa odottavan asiakkaan hoitoon.
Tilapäisen palveluasumisen pituus ja sisältö määritellään asiakkaan tarpeiden mukaan. Tilapäinen palveluasuminen voi kestää kuitenkin enimmillään yhden kuukauden. Hoivaan sisältyy hoitojakson tavoitteiden asettaminen ja niihin perustuva toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä kuntoutus.
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Asiakas vastaa itse tarvitsemistaan lääkkeistä, apuvälineistä, hoitotarvikkeista, henkilökohtaisista hygieniatuotteista ja mahdollisista matkakuluista hoitojakson aikana.

2.3 Kotikuntalain mukaisen asumispalvelun asiakasmaksu
Jos henkilö on sijoitettu perhehoitoon, laitoshoitoon tai asumispalvelujen avulla järjestettyyn asumiseen
muun kuin kotikuntansa alueelle, hän voi 3 §:n 2 kohdan estämättä valita uudeksi kotikunnakseen sen
kunnan, jonka alueella olevassa toimintayksikössä tai asunnossa hän asuu. Valintaoikeuden käyttäminen edellyttää, että hoidon tai asumisen arvioidaan kestävän tai on kestänyt yli vuoden.
Sosiaalihuoltolain 42 b §:ssä on säännökset kuntien välisistä vastuusuhteista ja palvelujen kustannuksia
koskevasta laskutusoikeudesta kotikunnan vaihduttua. Uusi kotikunta vastaa palvelujen järjestämisestä.
Aiempi kotikunta vastaa palveluista ja niiden välttämättömistä, palvelutarpeen mukaisista ja palvelusuunnitelmaan kirjatuista liitännäispalveluista aiheutuvista kustannuksista uudelle kotikunnalle niin kauan kuin
henkilö on näiden palvelujen piirissä, jolleivat kunnat keskenään toisin sovi. Uusi kotikunta voi lisäksi järjestää henkilölle hoitosuhteeseen ja asumiseen liittymättömiä muita palveluja. Uusi kotikunta vastaa näiden palvelujen samoin kuin henkilön tarvitsemien, jokapäiväiseen hoitoon liittymättömien palvelujen kustannuksista oman järjestämisvastuunsa perusteella normaalien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
koskevien säännösten ja periaatteiden mukaisesti.
Uusi kotikunta perii asiakkaalta järjestämistään palveluista asiakasmaksut omien perusteittensa mukaisesti.
Kunnan saaman valtionosuuden määrä perustuu pääosin kunnan asukaslukuun ja asukkaiden ikärakenteeseen. Lisäksi otetaan huomioon muun muassa asukkaiden sairastavuus. Näin ollen uusi kuntalainen
vaikuttaa myös uuden kotikuntansa saaman valtionosuuden suuruuteen. Kunnan saama valtionosuus ja
asiakkaalta perittävät maksut otetaan huomioon kuntien välisessä korvausjärjestelmässä.
3 PERHEHOITO
Perhehoidolla tarkoitetaan ympärivuorokautista hoidon ja huolenpidon järjestämistä kodinomaisessa ympäristössä perhehoitajan kotona. Perhehoidossa korostuu yhteisöllisyys sekä yksilön tarpeiden huomioon ottaminen. Perhehoitajat ovat koulutettuja tehtäväänsä.
Perhehoito on tarkoitettu asiakkaille, joilla säännöllisen kotihoidon palveluista riippumatta on vaikeuksia
kotona pärjäämisessä sekä arjessa selviytymisessä, mutta tehostetun palveluasumisen kriteerit eivät
kuitenkaan täyty. Perhehoidolla voidaan tukea yksinäisyyden sekä turvattomuudesta johtuvaa elämänlaadun heikentymistä.
Perhehoitoa ohjaa Pohjois-Savon ikäihmisten perhehoidon toimintaohje.
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3.1 Tilapäinen perhehoito
Tilapäinen perhehoito tarkoittaa alle kuukauden pituista jaksoa perhehoidossa. Tilapäistä perhehoitoa voidaan käyttää esimerkiksi omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestelyissä tai vuorohoitona kotona asumista tukemassa. Lyhytaikaisella perhehoidolla voidaan myös tukea kuntoutumista tai kotiutumista vuodeosasto- tai sairaalahoidon jälkeen ennen omaan kotiin palaamista.

3.2 Kotiin annettava perhehoito
Kotiin annettavalla perhehoidolla tarkoitetaan sitä, että asiakkaan hoiva ja huolenpito tapahtuu perhehoitajan turvin asiakkaan omassa kodissa. Kotiin annettava perhehoito mahdollistaa hoidettavalle tutun ja
turvallisen ympäristön. Kotiin annettavalla perhehoidolla voidaan tukea asiakkaan kotona pärjäämistä
sekä toimintakyvyn ylläpitoa. Kotiin annettavan perhehoidon lisäksi asiakas voi saada tarvittaessa lisäksi
tukipalveluita tai kotisairaanhoitoa.

4 PÄIHDEPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT
4.1 Laitoskatkaisu, laitosvieroitushoito ja kuntouttava laitoshoito
Laitoskatkaisuun ja laitosvieroitushoitoon hakeudutaan pääsääntöisesti terveyskeskuslääkärin vastaanoton kautta, josta saadaan myös maksusitoumus hoitopaikkaan.
Katkaisuhoidosta peritään asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu.
Kuntoutuslaitokset ovat hinnoittelussaan määritelleet kunta- ja asiakasmaksuosuuden. Mikäli kuntoutuslaitos laskuttaa sekä kunta että asiakasmaksuosuuden kunnalta, kunta perii asiakkaalta laitoksen määrittämän asiakasmaksun.
Alle kuukauden kestävissä kuntoutuksissa asiakasmaksut hyväksytään terveydenhuollon menoiksi toimeentulotukilaskelmassa. Mikäli toimeentulotukilaskelmassa syntyy normivaje, asiakasmaksu poistetaan
tältä osin.
5 KEHITYSVAMMAPALVELUN ASIAKASMAKSUT
Kehitysvammaisten erityishuollon palvelut ja kuljetus erityishuollon palveluihin ovat maksuttomia.
Kehitysvammaisten avohuollon ohjaus on maksutonta.
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5.1 Kehitysvammaisten asumispalvelut
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (519/77) 4 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan sosiaalipalveluista ovat maksuttomia kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 §:ssä ja –asetuksessa 3 §:ssä tarkoitettu kuljetus.
Kehitysvammaisen asiakkaan ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16- vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa (= osapäiväistä) ja lain 28 §:ssä tarkoitettua opetusta saavan lapsen
osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta.
Ateriamaksut peritään, mikäli erityishuolto-ohjelmassa ei ole mainittu, että asuminen sisältää asiakkaan
tarpeen mukaista kehitysvammasta aiheutuvaa tuen ja ohjauksen tarvetta ruuan valmistukseen ja mikäli
asiakas ei tosiasiallisesti kykene valmistamaan itselleen ruokaa. Asiakkaalta peritään ateriamaksu
raaka-ainekustannusten mukaisesti, jos asiakkaan erityishuolto-ohjelmaan on kirjattu, että asuminen sisältää asiakkaan tarpeen mukaista tukemista ruuanvalmistuksessa ja tosiasiallisesti asiakas kykenee
valmistamaan itselleen ruokaa ja käytännössä tuki ja ohjaus ruuan valmistukseen sisältyvät.
(KHO:2014:186)
Asiakasmaksuasetuksen 21 §:n mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan järjestetystä täydestä ylläpidosta voidaan periä maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa siten kuin 12 §:ssä säädetään ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa siten kuin 15 §:n 1,3, ja 4 momentissa säädetään.
Kehitysvammaisten asumispalvelusta peritään:
• vuokra, sähkö- ja vesimaksut
• ylläpitomaksut
Maksua ei peritä henkilökunnan antamasta ohjauksesta ja hoidosta.
Kehitysvammaisten asumispalvelut järjestetään ostopalveluina yksityisiltä palveluntuottajilta ja Vaalijalan
kuntayhtymältä. Asiakas maksaa palveluntuottajalle vuokrasopimuksen mukaisen vuokran, sähkön ja
veden. Lisäksi asiakas maksaa kunnalle ateria- ja ylläpitomaksun. Jos ostopalveluna toimivan toimintayksikön ateriapalvelumaksu on määritelty pienemmäksi kuin kunnan oma ateriapalvelu, peritään asiakkaalta ateriamaksu toimintayksikön määrittämän ateriakustannuksen mukaisesti.
Asiakas maksaa itse oman asunnon kalusteet, lääkkeet, terveydenhuoltomenot, vaatteet,
kampaajan, jalkahoidon, virkistysmenot, omasta puhelimesta aiheutuvat kulut, tilaamansa
lehdet, hygieniatarvikkeet mukaan lukien omaan käyttöön tarkoitetut wc- ja talouspaperit
sekä muut vastaavat henkilökohtaiset menot.
Ateriapalvelumaksu 15 e /pv
Ylläpitomaksu 45 e/kk
Erityishuoltona toteutetusta perhehoidosta ylläpidosta voidaan periä 85% asiakkaan nettotuloista. Ylläpitomaksu on kuitenkin enintään sen suuruinen, että asiakkaalle jää käyttörahaa kuukausittain vähintään
167 euroa/kk. Hoitotuki otetaan huomioon tulona nettotuloja laskettaessa. Lisäksi menoina huomioidaan
lääkekulut ja edunvalvontakustannukset.
Ylläpitomaksu sisältää ateriat, asumisen ja perhekodin yhteisissä tiloissa yhteiskäytössä olevat laitteet,
välineet tms. (asiakasmaksulaki 4, 7 §)
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6 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASIAKASMAKSUT
Vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa vammaiset henkilöt maksavat itse vuokran ja kaikki
muut jokapäiväiseen elämiseen liittyvät kustannukset. Kunta vastaa palveluasumiseen liittyvien palvelujen kustannuksista (palveluntuottajan määrittämä hoitopäivämaksu). Mikäli yksityinen palveluntuottaja ei
peri asumiseen liittyviä kustannuksia suoraan asiakkaalta ja ne sisältyvät perusturvalautakunnalta perittävään maksuun, perii perusturvalautakunta kustannukset asiakkaalta.
7 OMAISHOITAJAN PALVELUT SEKÄ VAPAAT
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. omaishoidosta sekä omaishoidontuesta on
säädetty laissa (Laki omaishoidon tuesta 937/2005) Lain mukaan omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään 2 vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Mikäli hoito on yhtäjaksoista, sen sidonnaisuus
on ympärivuorokautista ja se on toteutunut vähäisin keskeytyksin, on omaishoitaja oikeutettu kolmen
vuorokauden vapaaseen kalenterikuukautta kohti. (Laki omaishoidon tuesta 511/2016,4 §) Omaishoidontukeen sisältyy hoitopalkkion ja vapaapäivien lisäksi omaishoitoa tukevat palvelut. Palveluita ovat omaishoitajien valmennus- ja kuntoutus sekä omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset. (Laki omaishoidon tuesta 511/2016,3a §)
Huomioitavaa on, että kotihoitopäiviä on oltava kuukaudessa vähintään 16. Keskeytyksistä tulee aina
ilmoittaa viivästymättä kotihoitopalveluiden esimiehelle.
-

Kunnan järjestämän omaishoitajan vapaapäivän sijaishoidon maksu (kunnan omat palvelut ja
päivätoiminta tai ostopalveluna järjestetty asumispalvelu) on 11,60 €/vrk.
omaishoidon vapaiden aikaista asiakasmaksua ei peritä siinä tapauksessa, kun vapaat toteutetaan toimeksiantosopimuksella asiakkaan kotona.

Jos omaishoitaja hankkii hoidon muusta, kuin kunnan osoittamasta hoitopaikasta, kunta korvaa vapaapäivistä aiheutuvista kuluista 70 euroa vuorokaudessa. Tämän ylittävän osan hoidettava maksaa itse
suoraan palveluntuottajalle.
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8 RINTAMAVETERAANIT
Rintamaveteraaneilta ei peritä asiakasmaksua seuraavista palveluista:
-

kotihoitopalvelu
tukipalveluista
sosiaalihuoltolain mukaisesta liikkumista tukevasta palvelusta
omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta
Asumispalvelut
Sairaanhoito, lääkinnällinen kuntoutus, apuvälineet sekä laitoshoito

(Valtiokonttorin ohje kunnille 18.12.2020 VK/48119/08.01.02/2020)

9 LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 § 7:
”Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan,
milloin se on asianomaisten toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua, periä lapsen vanhemmilta maksu, joka saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun
lain 1–3 §: n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen.
Kunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta, jolloin lapsi saa
tässä pykälässä tarkoitettuja perhehoitoa tai laitoshuoltoa taikka asumispalveluja sekä käyttää ne perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi.
Lastensuojelulaissa tarkoitetuista perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi voidaan periä 4 §:n 4 kohdasta poiketen kohtuulliseksi katsottava
maksu myös muista lapsen tai nuoren 14 §:n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamisista.”
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 § 14:
”Milloin kunta on järjestänyt henkilölle laitoshoitoa tai -huoltoa taikka perhehoitoa, voi kunta periä ja nostaa hänelle tulevat eläkkeet, elinkorot, elatusavut, avustukset tai muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot,
korvaukset tai saamiset siltä ajalta, jonka laitoshoito tai perhehoito kestää. Kunta voi periä ja nostaa mainitut tulot, korvaukset ja saatavat sen estämättä, mitä muussa laissa säädetään sekä käyttää niitä hoidosta, ylläpidosta tai huollosta määrätyn maksun korvaamiseen ottaen kuitenkin huomioon, mitä sellaisten varojen käyttämisestä muualla lailla tai asetuksella säädetään.”
Lastensuojelulaki 417/2007 § 77:
”Kun lapsi tai nuori on sijoitettu kodin ulkopuolelle sijoitusta avohuollon tukitoimena, 40 §:ssä tarkoitettua
sijaishuoltoa tai jälkihuoltoa koskevien säännösten mukaisesti, hänen itsenäistymistään varten on kalenterikuukausittain varattava määrä, joka vastaa vähintään 40 prosenttia hänen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 §:ssä tarkoitetuista tuloistaan, korvauksistaan tai saamisistaan.
Määrää laskettaessa ei lapsilisää kuitenkaan oteta huomioon”
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10 ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN
Asiakkaan maksupäätöstä varten asiakas on velvollinen toimittamaan seuraavat tiedot:
•

Kotihoito/kotisairaanhoito/palveluasuminen
o tulot bruttona (esim. eläkepäätös, palkkalaskelma)
o Kelan maksamien etuuksien määrä (hoito- ja vammaistuki, opintotuki)
o tosite korko-, osinko- ja pääomatuloista
o muut mahdolliset tulot (esim. vuokratulot)
o metsän määrä
o viimeisin vahvistettu verotuspäätös
o tosite edunvalvontapalkkiosta (mikäli asiakas on edunvalvonnassa)

•

Tehostettu palveluasuminen/pitkäaikainen perhehoito
o tulot bruttona (esim. eläkepäätös, palkkalaskelma)
o Kelan maksamien etuuksien määrä (hoito- ja vammaistuki, asumistuki, opintotuki)
o tosite korko-, osinko- ja pääomatuloista
o muut mahdolliset tulot (esim. vuokratulot)
o metsän määrä
o viimeisin vahvistettu verotuspäätös
o tosite edunvalvontapalkkiosta (mikäli asiakas on edunvalvonnassa)
o Omistusasunnon kulut (huomioidaan 6 kk)
o Mahdollinen vuokrakulu asunnon irtisanomisajalta 1kk, asumisoikeusasunnossa 3 kk
o tehostetun palveluasumisen vuokra
o lääkemenot kaikista lääkärinmääräämistä lääkkeistä (apteekin laskelma lääkeostoista
esim. vuoden ajalta)

Yllämainitut tositteet on toimitettava kahden viikon kuluessa erikseen toimitettavalla lomakkeella.
Mikäli asiakas ei toimita vaadittavia tulotietoja, hänelle voidaan määrätä korkein asiakasmaksu:
• kotihoito/palveluasuminen 29,73 e/h
• kotisairaanhoito 40,15 e/h
• tehostetussa palveluasumisesta ja pitkäaikaisessa perhehoidosta kunta voi tehdä maksupäätöksen tulorekisteritietojen perusteella, jolloin menotiedot jäävät huomioimatta.
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