
 
 
 
 

IKÄÄNTYNEIDEN HOIVAN JA HUOLENPIDON ASIA-
KASMAKSUT 1.1.2022 alkaen 

  
  
         Säännöllinen kotihoito 

 
Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:n tar-
koitettua kotipalvelua ja 20 §:n tarkoitetuttua kotihoitoa sekä terveydenhuoltolain 
(1326/2010) 25 §:n perusteella järjestettyä kotisairaanhoitoa.  
 
Kotona annettu palvelu on säännöllistä ja jatkuvaa ja sitä annetaan vähintään kerran 
viikossa. Mikäli palvelu kestää vähintään yhden (1) kuukauden, määritellään asiak-
kaan säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu.  
 
Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa hoito- ja 
palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää sekä kotipalvelu ja kotisairaan-
hoito sekä tukipalvelut. Suunnitelmaa tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa. 
 
Asiakasmaksulain (912/1992) perusteella jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta koti-
palvelusta ja kotisairaanhoidosta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun 
käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausi-
maksu. Mikäli asiakkaan kunnossa tapahtuu muutos, maksu arvioidaan uudelleen kuu-
kauden kuluttua muutoksesta. Uusi maksu määritellään uudelle asiakkaalle yhden (1) 
kuukauden kuluttua palvelun aloittamisesta. Kuukausimaksu voi olla enintään asetuk-
sessa määritellyn maksuprosentin (35 %) osoittama euromäärä palvelun käyttäjän 
asetuksessa määritellyn tulorajan ylittävästä kuukausitulon osasta. 
 
Kuukausitulona otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteista-
loudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset 
ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. 
 
Tilapäisestä kotipalvelusta ja tukipalveluista peritään palvelun käyttäjältä kunnan 
päättämä kohtuullinen maksu. Tehostetussa palveluasumisesta kunnalla on käy-
tössä palveluseteli. Siinä asiakkaalle myönnetään palveluseteli, jonka arvo lasketaan 
asiakkaan nettotulojen mukaan. 

 
Maksun perimättä jättämistä ja alentamista koskeva säädös on asiakasmaksulain 
(734/1992) 11 §. Maksu jätetään perimättä tai sitä alennetaan, mikäli sen periminen 
vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä. Alentamisesta ja perimättä 
jättämisestä päättää kotihoidon johtaja. Hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen Kem-
peleen kunta, Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito/palvelusihteeri. 
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Säännöllisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon (käynnit vähintään 1 x vko) kuukausimaksu 
määritellään perheen koon, asiakkaan bruttotulojen sekä palveluun käytetyn ajan perus-
teella. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia.  
  

 
         Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksutaulukko 1.1.2022 alkaen 
 

 
Henkilömäärä 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
Tuloraja 

 

 
598 

euroa/kk 

 
1 103 

euroa/kk 

 
1 731 

euroa/kk 

 
2 140 

euroa/kk 

 
2 591 

euroa/kk 

 
2 976 

euroa/kk 

Maksuprosentti 
perheen koon 

mukaan 

 
% 

 
% 

 
% 

 
% 

 
% 

 
% 

Palvelutunnit  
kuukaudessa 

x x x x x x 

4 tuntia tai vä-
hemmän 

8,00% 7,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

5 t 10,00% 8,75% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 

6 t 12,00% 10,50 % 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 

7 t 14,00% 12,25% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 

8 t 16,00% 14,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 

9 t 17,00% 14,75% 12,50% 12,50% 12,50% 12,00% 

10 t 18,00% 15,50% 13,00% 13,00% 13,00% 12,00% 

11 t 19,00% 16,25% 13,50% 13,50% 13,50% 12,00% 

12 t 20,00% 17,00% 14,00% 14,00% 14,00% 12,00% 

13 t 21,00% 17,75% 14,50% 14,50% 14,00% 12,00% 

14 t 22,00% 18,50% 15,00% 15,00% 14,00% 12,00% 

15 t 23,00% 19,25% 15,50% 15,00% 14,00% 12,00% 

16 t 24,00% 20,00% 16,00% 16,00% 14,00% 12,00% 

17 t 24,50% 20,50% 16,50% 16,00% 14,00% 12,00% 

18 t 25,00% 21,00% 17,00% 16,00% 14,00% 12,00% 

19 t 25,50% 21,50% 17,50% 16,00% 14,00% 12,00% 

20 t 26,00% 22,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 

21 t 26,50% 22,50% 18,50% 16,00% 14,00% 12,00% 

22 t 27,00% 23,00% 19,00% 16,00% 14,00% 12,00% 

23 t 27,50% 23,50% 19,00% 16,00% 14,00% 12,00% 

24 t 28,00% 24,00% 19,00% 16,00% 14,00% 12,00% 

25 t 28,50% 24,00% 19,00% 16,00% 14,00% 12,00% 

26 t 29,00% 24,00% 19,00% 16,00% 14,00% 12,00% 
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Henkilömäärä 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
Tuloraja * 
 

 
598 

euroa/kk 

 
1 103 

euroa/kk 

 
1 731 

euroa/kk 

 
2 140 

euroa/kk 

 
2 591 

euroa/kk 

 
2976 

euroa/kk 

Maksuprosentti 
perheen koon 
mukaan ** 

 
% 

 
% 

 
% 

 
% 

 
% 

 
% 

Palvelutunnit  
kuukaudessa 

x x x x x x 

27 t 29,50% 24,00% 19,00% 16,00% 14,00% 12,00% 

28 t 30,00% 24,00% 19,00% 16,00% 14,00% 12,00% 

29 t 30,50% 24,00% 19,00% 16,00% 14,00% 12,00% 

30 t 31,00% 24,00% 19,00% 16,00% 14,00% 12,00% 

31 t 31,50% 24,00% 19,00% 16,00% 14,00% 12,00% 

32 t 32,00% 24,00% 19,00% 16,00% 14,00% 12,00% 

33 t 32,50% 24,00% 19,00% 16,00% 14,00% 12,00% 

34 t 33,00% 24,00% 19,00% 16,00% 14,00% 12,00% 

35 t 33,50% 24,00% 19,00% 16,00% 14,00% 12,00% 

36 t 34,00% 24,00% 19,00% 16,00% 14,00% 12,00% 

37 t 34,50% 24,00% 19,00% 16,00% 14,00% 12,00% 

38 t tai enemmän 35,00% 24,00% 19,00% 16,00% 14,00% 12,00% 

 
 
* asiakasmaksulain mukainen tuloraja 
** asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäisprosentti 
 
Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi (6), tulorajaa korotetaan 356 eurolla 
kustakin seuraavasta henkilöstä.   
 
Tuloina otetaan huomioon (Asiakasmaksulaki 10e §) 
Tuloina otetaan huomioon perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot (bruttokuukausitu-
lot) sekä veroista vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennet-
tynä sekä 10i §:ssa tarkoitettu laskennallinen metsätulo. Jos kuukausitulot vaihtelevat, ote-
taan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. 
 
Tuloina ei oteta huomioon (Asiakasmaksulaki 10f §) 
Lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perus-
teella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, veteraa-
nilisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää sekä mahdollisia opintojen 
johdosta suoritettavia apurahoja tai muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustan-
nusten korvauksia lukuun ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea.  
 
Kempeleen kunnan oman päätöksen nojalla ei myöskään omaishoidon tukea oteta huomioon 
tulona. 
 
Poissaolot ja karenssi (Asiakasmaksulaki 10k §) 
Säännöllisen kotona annettavan palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua 
peritä viittä vuorokautta ylittävältä ajalta. Palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa 
kotihoitomaksu jätetään perimättä koko tältä ajalta. Kuukausimaksu jätetään aina perimättä 
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koko keskeytysajalta myös silloin, kun kotona annettava palvelu keskeytyy kunnasta joh-
tuvasta syystä. 
 
Kempeleessä kuukausimaksua ei peritä niiltä päiviltä, kun palvelun saaja on vuorohoidossa, 
kuntoutusjaksolla tai niihin verrattavassa hoidossa. 
 

 2021 2022 

 euroa euroa 

Tilapäinen kotisairaanhoito  
Sairaanhoitajan/muun hoitohenkilön tekemä käynti 

 
12,00 

 
12,20 

   

Tilapäinen kotipalvelu (kunnan päättämä kohtuullinen 
maksu) 

  

Kotipalvelun kertakäynti alle 2 tuntia/kerta 12,00 12,00 

Kotipalvelun kertakäynti 2-4 tuntia/kerta 16,80 16,80 

Kotipalvelun kertakäynti yli 4 tuntia/kerta 26,50 26,50 

   

Turvapalvelukäynti (hälytyskäynti), mikäli asiakas ei ole 
säännöllisen kotihoitopalvelun asiakas  

 
12,00  

 
12,00 

   

Mikäli käynti suoritetaan lauantaina, arkipyhäpäivinä 
ja/tai sunnuntaina 

  

Kotipalvelun kertakäynti alle 2 tuntia/kerta 13,20 13,20 

Kotipalvelun kertakäynti 2-4 tuntia/kerta 19,30 19,30 

Kotipalvelun kertakäynti yli 4 tuntia/kerta 27,60 27,60 

   

Vaatehuolto valmiiksi pestynä/kg 3,10 3,10 

   

Turvapuhelinpalvelu/kk:  
 

 
 

Turvapuhelin gsm-liittymään 27,00 18,80 

Hellavahti  10,50 

Kaatumisanturi  40,50 

Lämpöilmaisin  10,50 

Ovihälytin  1,00 

Palovaroitin  5,50 

Vuodevahti  10,50 

Yllä mainitut sisältävät liittymän, turvarannekkeen/-riipuksen, lisälaitteet ja hälytyspalve-
lun. Lisälaitteita ovat lisäturvaranneke tai – riipus ja vammaispainike turvahälyttimeen.   

GPS- turvapuhelin (paikantava dementiavahti) 
sisältää ranteessa pidettävän turvahälyttimen sekä palve-
lun 

 
32,60 

 
15,00 

 

Häkävaroitin  5,50 

Uusi hälytyspainike kadonneen tai hukatun tilalle 100,00 100,00 

   

   

Ateriapalvelut:   

– kotiin kuljetettu ateria ma-pe (sis. kuljetuksen) 7,86 7,86 

– kotiin kuljetettu ateria la-su ja arkipyhinä 8,39 8,39 

– kotiin kuljetettu vierasateria ma-pe (sis.alv ja kuljetuk-
sen) 

8,39 8,39 

– kotiin kuljetettu vierasateria la-su ja arkipyhinä 8,91 8,91 
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Palvelukeskuksessa:    

– ravintopäivä (sisältää kaikki päivän ateriat) 12,58 12,58 

– lounas 6,55 6,55 

– päivällinen  5,40 5,40  

– aamupala 3,15 3,15 

– puuro ja maito 1,73 1,73 

– kahvi/tee 1,00 1,00 

– kahvileipä 1,05 1,05 

– kahvi ja kahvileipä 2,46 2,46 

   

   

Kylvetyspalvelut   

Itsenäisesti palvelutalolla 6,70 6,70 

Avustettuna palvelutalolla 8,80 8,80 

Kahden avustettuna palvelutalolla      10,80       10,80 

   

Päivätoiminta (sis. kuljetus, ateria, päiväkahvi ja materi-
aali) 

 
16,00 

 
16,00 

   

Vuorohoidot tehostetussa palveluasumisessa  
(sisältää hoidon, asumisen ja ateriat):  
päivä-/yöhoito 
vuorohoito tai muu tilapäinen hoito 
Omaishoidon lakisääteinen vapaapäivä* 

 
 

22,50 €/kerta 
27,30 €/vrk 
9,90 €/vrk 

 
 

22,50 €/kerta 
 22,80 €/vrk 
 11,60 €/vrk 

Omaishoito   

- lakisääteisen vapaapäivän järjestäminen kotona omais-
hoidon vapaapäivän palvelusetelillä  

120,00 €/ 
vapaapäivä 

120,00 €/ 
vapaapäivä 

   

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli (Palvelusete-
lilaki  569/2009)  

  

- arvo vähintään    50,00 €/vrk 50,00€/vrk 

- arvo enintään  110,00 €/vrk 110,00 €/vrk 

Käyttövaraksi jäätävä kuukaudessa  200,00 €/kk  200,00 €/kk 

Tehostettu palveluasuminen   

- ostopalveluna hankittu (Asiakasmaksulaki 734/1992,  
 7c §) 
Käyttövaraksi jäätävä kuukaudessa vähintään 200 euroa. 

  
85 % netto-
kuukausitu-

loista 
 

Kotihoidon palvelusetelin arvo  (Palvelusetelilaki 
569/2009) 

  

- arvo enintään  27,00 €/h     27,00 €/h 

- arvo vähintään   7,00 €/h  7,00 €/h 

   
 

 

* Niistä palveluista, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon tuesta annetun lain 
(937/05) tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan an-
tamaa hoitoa ja huolenpitoa, voi hoidettavan maksettavaksi tulla enintään 11,60 euroa päi-
vältä sen estämättä, mitä muualla laissa tai asetuksessa säädetään. Muun omaistaan tai 
läheistään hoitavan henkilön vapaan ajaksi järjestettävistä palveluista peritään asiakas-
maksu samoin perustein kuin sopimusomaishoitajan vapaan aikaisissa palveluissa (Sosiaa-
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lihuoltolaki 512/2016, 27b § ). Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetyistä 
palveluista perityt maksut ovat kokonaan asiakasmaksulain 6 a §:ssä tarkoitetun maksuka-
ton ulkopuolella. 


