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D/1180/02.05.00/2020 
 
 Kotona annettavasta palvelusta perittävät maksut vuonna 2021 
 
PER_YTA 16.12.2020 
§ 108 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismää-
riin ei tehdä indeksitarkastuksia vuosille 2020-2021, sillä kansaneläkeindeksi 
on pysynyt samana kuin edellisellä tarkistuskerralla vuonna 2017. Maksut py-
syvät siten ennallaan. 
 
Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Asiakas-
maksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat 
kunnan harkintavaltaan. 
 
Indeksikorotus koskee kaikkia asiakasmaksuasetuksessa olevia maksuja ja 
tulorajoja. Asiakasmaksujen lisäksi indeksillä tarkistetaan maksukattoa, 
omaishoitajan vapaan aikaista maksua ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa ole-
van vähimmäiskäyttövaraa.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen 3 §:n 1 momentin mu-
kaan jatkuvasta ja säännöllisestä kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta voi-
daan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä 
perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu. 
 
Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu saa olla enintään jäljempänä tar-
koitetun maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausitulois-
ta.  
 
Maksuprosentit ja tulorajat ovat 1.1.2021 seuraavat: 
 

Henkilömäärä Tuloraja euroa/kuukausi Maksuprosentti 

1 588 35 

2 1084 22 

3 1701 18 

4 2103 15 

5 2546 13 

6 2924 11 

 
 
Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu saa olla enintään 
maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Kun 
henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja 
maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä jokaisesta seuraavasta 
henkilöstä. 
 
Tuloiksi ei lasketa asumistukea ja muita tiettyyn tarkoitukseen maksettavia 
tukia. 
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Tilapäisestä käynnistä perittävä maksu 
 
Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen mak-
su. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta voidaan periä enintään 12,00 euroa lää-
kärin tai hammaslääkärin suorittamasta kotikäynnistä ja enintään 18,90 euroa 
muun henkilön suorittamasta kotikäynnistä.   
 
Tilapäisen kotipalvelun tai kotisairaanhoidon maksun määräämiselle ei ole 
asetettu ikärajaa. 

 
 
Päivä- ja yöhoidon maksut 
 
Päivä- ja yöhoidon maksuista säädetään asiakasmaksuasetuksen 13 §:ssä. 
Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskes-
kuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä tai sosiaalihuollon laitoksessa 
tai muussa toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai 
yöllä (yöhoito) voidaan häneltä periä enintään 22,50 euroa vuorokaudessa 
hoitomaksua. 

 
(Lisätietoja: vanhuspalvelujohtaja Anna-Stiina Salminen, p. 040 335 3434) 

 
 
Ehdotus ma. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää, että säännöllisen ja ti-

lapäisen kotihoidon maksut peritään 1.1.2021 alkaen seuraavasti: 
 

- Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta (kotisairaan-
hoidosta ja kotipalvelusta) peritään kuukausimaksu alla olevan taulukon 
mukaisesti: 

 
Tulorajat ja maksuprosentit hoidon tarpeen mukaan: 

 

Henkilömäärä Tuloraja 
euroa/kk 

alle 5 h 6-9 h 10-14 h 15-19 h yli 20 h 

1 588 19,00 24,00 30,00 34,00 35,00 

2 1084 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 

3 1701 15,00 16,00 17,00 18,00 18,00 

4 2103 12,00 13,00 14,00 15,00 15,00 

5 2546 10,00 11,00 12,00 13,00 13,00 

6 2924   8,00   9,00 10,00 11,00 11,00 

 
 

- Lääkärin tai hammaslääkärin suorittamasta kotikäynnistä peritään 18,90 
euroa käyntikertaa kohti. 

 
- Tilapäisestä kotihoidon käynnistä peritään kertamaksuna 12,00 eu-

roa/käynti. 
 

- Kotisairaalan käynti 12,00 e /käynti 
 

- Tilapäisestä muun henkilön kuin lääkärin tai hammaslääkärin suorittamas-
ta käynnistä peritään 12,00 euroa. 
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- Säännöllisillä kotihoidon asiakkailla kuntohoitajan käynti sisältyy kuukau-
simaksuun aikaperusteisesti. Tilapäisillä kotihoidon asiakkailla kuntohoita-
jan käyntimaksu on 8 euroa hoitopäivältä.  

 
- Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 48,90 euroa hoitopäivältä. 

 
- Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa periä 

enintään 22,50 euroa hoitopäivältä.  
 

- Päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) peritään maksua 22,50 euroa hoi-
topäivältä. 

 
- Omaishoidon tuen lakisääteisistä vapaapäivistä peritään 11,40 euroa päi-

vältä.  
 

 
Päätös Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin päätösehdotus. 
 
 
Ote Akaan kaupunki / Tuula Auranen, Katja Väisänen, Seija Korkiakangas, Leena 

Kähkönen, Leena Laine, Heljä Lehtonen, Maarit Mäenpää, Merja Niekka, 
Henni Numminen, Marja-Terttu Riihelä, Marjut Takanen, Seija Tromstedt, 
Terttu Välimäki  


