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1. Yleistä 

 

Tässä soveltamisohjeessa kerrotaan Lapinjärven kunnan ikääntyneiden palvelujen 

asiakasmaksuista. Palveluiden myöntämisestä ja niiden sisällöstä on erilliset perus-

turvajaoston (3.3.2020 § 8, §9, § 10, §11) vahvistamat toimintaohjeet.  Lapinjärven 

kunnan Ikääntyneiden palvelujen asiakasmaksut koskevat Lapinjärven kunnan yli 65-

vuotiaille järjestämien sosiaalihuoltalain mukaisten palvelujen asiakasmaksuja. Lapin-

järven kunnan perusturvajaosto päättää ikääntyneiden palvelujen asiakasmaksuista.  

Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittävistä maksuista säädetään laissa 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). Lain 1 § mukaan palve-

luista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voi-

daan periä henkilön maksukyvyn mukaan. 

Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992; jäljempänä asiakas-

maksulaki) ja asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992; jäl-

jempänä asiakasmaksuasetus) on muutettu siten, että muutokset astuvat voimaan 

asiakasmaksujen osalta 1.7.2021 lukien ja asiakasmaksujen maksukaton osalta 

1.1.2022 lukien. Kuntien asiakasmaksut on päivitettävä vastaamaan muuttuvien sään-

nösten mukaisiksi. 

Kunta voi päättää ottaa käyttöön enimmäismaksuja pienemmät maksut tai antaa pal-

velun maksutta. Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta 

aiheutuvien kustannusten suuruinen (asiakasmaksulaki 2 §). Niissä asiakasmak-

suissa, joista ei ole erikseen säädetty laissa, voi kunta tehdä omat maksutasopäätök-

set. 

Maksukyvyn mukaan määräytyvistä maksuista asiakkaalle annetaan viranhaltijapää-

tös. Päätöksessä ilmenee annettava palveluja palvelusta perittävä maksu sekä mak-

sun perusteet. Päätöksessä on liitteenä oikaisuvaatimusohje.  

 

2. Kotihoito 

 

Kotihoito on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 § ja 20 § mukaista kotipalvelua ja ter-

veydenhuoltolain mukaista kotisairaanhoitoa. Kotihoidosta peritään asiakasmaksuja 

joko tilapäisen kotihoidon käyntimaksuina tai jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon kuu-

kausimaksuna. 

 

2.1 Tilapäinen kotihoito ja kotisairaanhoito 

 

Tilapäinen kotihoito on lyhytaikaista hoivaa, jota annetaan, mikäli asiakaan palvelun 

tarve on satunnaista. Tilapäinen kotihoito sisältää tilapäisen kotipalvelun ja/tai kotisai-

raanhoidon. Tilapäisen kotihoidon kuntoutus-j a arviointijaksot voivat kestää korkein-

taan kahdeksan viikkoa. 
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Tilapäinen kotihoito ja kotisairaanhoito 

Kertakäynti päivässä (alle 1 h) 12,20 €/käynti 

Kertakäynti päivässä (1–2 h) 15,00 €/käynti 

Kertakäynti päivässä (2–3 h) 20,00 €/käynti 

Kertakäynti päivässä (yli 3 h) 40,00 €/käynti 

Lyhytaikainen käynti useasti vuorokaudessa  13,50 €/päivä 

Tilapäinen kotisairaanhoitokäynti 12,20 €/käynti 

 

 

2.2  Jatkuva ja säännöllinen kotihoito  

 

Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun maksu peritään silloin, jos asia-

kas saa kotisairaanhoidon/kotipalvelun/kotihoidon palvelua vähintään kerran viikossa 

ja lisäksi palvelun sen alkamisesta lukien arvioidaan kestävän vähintään kaksi kuu-

kautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kaksi kuukautta. Em. pal-

velujen kuukausimaksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen keskimääräisten pal-

velutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan.  

 

Asiakkaan saaman palvelukokonaisuuden tulee vastata palvelupäätökseen kirjattua. 

Mikäli palvelujen tarpeessa tai palvelujen toteutuksessa tapahtuu muutoksia, tulee 

palvelupäätöstä muuttaa, ja vastaavasti tarkistaa maksupäätös. (Stm Kuntainfo 

31.3.2021, 2/2021) 

 

Maksun määräytyminen 

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta peritään palvelun laadun ja määrän, palve-

lun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvää kuukausimaksu. 

Maksu peritään tulorajan ylittävistä tuloista maksuprosenttitaulukon mukaisesti, huo-

mioiden kuitenkin tuloista tehtävät määritellyt vähennykset. 

Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä käytetään 

maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit 

huomioidaan kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lä-

himpään kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin. 
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Seuraavat bruttotulot otetaan huomion asiakasmaksua määriteltäessä: 

• jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset ansio- ja pääomatulot 

(bruttotulot) ja verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustan-

nuksilla vähennettynä  

• laskennallinen metsätulo (tarkemmin asiakasmaksulaki 10 i §)  

• eläkettä saavan hoitotuki (siihen sisältyvää veteraanilisää ei huomioida tu-

lona) 

• elatusapu ja elatustuki  

 

Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomi-

oon viimeksi kuluneiden 12 kk keskimääräinen kuukausitulo.  

Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuk-

sia lukuun ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Eläkettä saavan hoi-

totuen osana maksettavaa veteraanilisää ei oteta tulona huomioon. 

Kotihoidon asiakkaalle laadittavassa hoito ja palvelusuunnitelmassa määritellään lää-

kehoidon yksilöllinen toteutuminen. Lääkkeiden annosjakelu sisältyy kuukausittain pe-

rittyyn kotihoidon asiakasmaksuun siten, että asiakkaan palvelumäärään lisätään 2 

tuntia palveluaikaa kuukaudessa. 

 

Tulorajat ovat seuraavat: 

Perheen koko, 
henkilömäärä 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Tuloraja, euroa 
kuukaudessa 

 
598 

 
1103 

 
1731 

 
2140 

 
2591 

 
2976 

 

Kun perheessä on enemmän kuin kuusi henkilöä, tulorajaa korotetaan 356,00 eurolla 

kustakin seuraavasta henkilöstä. 
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Maksuprosentit perheen koon mukaan ovat seuraavat: 

Maksuprosentti perheen koon mukaan         

Palvelutunnit kuukau-
dessa 1 2 3 4 5 

6 henkilöä 
tai enem-

män 

4 tuntia tai vähemmän 8 7 6 6 6 6 

5 10 8,75 7,5 7,5 7,5 8 

6 12 10,50 9 9 9 9 

7 14 12,25 10,5 10,5 10,5 10,5 

8 16 14 12 12 12 12 

9 17 14,75 12,5 12,5 12,5 12 

10 18 15,50 13 13 13 12 

11 19 16,25 13,5 13,5 13,5 12 

12 20 17 14 14 14 12 

13 21 17,75 14,5 14,5 14 12 

14 22 18,50 15 15 14 12 

15 23 19,25 15,5 15,5 14 12 

16 24 20 16 16 14 12 

17 24,5 20,5 16,5 16 14 12 

18 25 21 17 16 14 12 

19 25,5 21,5 17,5 16 14 12 

20 26 22 18 16 14 12 

21 26,5 22,5 18,5 16 14 12 

22 27 23 19 16 14 12 

23 27,5 23,5 19 16 14 12 

24 28 24 19 16 14 12 

25 28,5 24 19 16 14 12 

26 29 24 19 16 14 12 

27 29,5 24 19 16 14 12 

28 30 24 19 16 14 12 

29 30,5 24 19 16 14 12 

30 31 24 19 16 14 12 

31 31,5 24 19 16 14 12 

32 32 24 19 16 14 12 

33 32,5 24 19 16 14 12 

34 33 24 19 16 14 12 

35 33,5 24 19 16 14 12 

36 34 24 19 16 14 12 

37 34,5 24 19 16 14 12 

38 tai enemmän 35 24 19 16 14 12 
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Tuloista tehtävät vähennykset 

• asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu 

• hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset 

• avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu hy-

vitys  

• kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty 

etuus, joka hänen on suoritettava rahana 

 

3. Asumispalvelut 

 

Asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 § mukaista palvelua. Asiak-

kaalta perittävän palvelumaksun suuruus tarkistetaan vuosittain. Mikäli asiakkaan tu-

loissa tai menoissa tapahtuu merkittäviä muutoksia tarkastusajankohtien välissä, tulee 

hänen hakea maksuntarkennusta.   

 

3.1 Lyhytaikainen tehostettu asumispalvelu 

 

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen, ns. intervallihoito, on luonteeltaan tila-

päistä.   

 

 

 

 

 

 

3.2  Pitkäaikainen tehostettu asumispalvelu 

 

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen on kyseessä silloin, jos tehostetun palvelu-

asumisen palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on to-

siasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta. Asumispalvelumaksuun voi hakea 

päätöksen mukaisesti maksualennusta tai maksuvapautusta.  

 

Asiakas maksun määrä 

Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa olevalta peritään maksukyvyn mu-

kaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksu on enintään 85 prosenttia asiakkaan netto-

kuukausituloista tehtyjen määriteltyjen vähennysten jälkeen.  

Lyhytaikainen tehostettu asumispalvelu 32,00 €/vrk 

Tilapäinen päivä- tai yö hoito  

(maksimi 8 h, harkinnanvarainen palvelu) 

22,80 €/kerta 

Omaishoitajan vapaavuorokauden maksu 11,60 €/vrk 
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Jos asiakas on välittömästi ennen em. 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 nettokuukausituloista, 

joista on tehty laissa määritellyt vähennykset.  

Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumi-

sessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu on 

enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista.  

Maksun määrässä on huomioitava, että asiakkaalle jää 167,00 euroa kuukaudessa 

käyttövaraa henkilökohtaiseen käyttöön. 

Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomi-

oon palvelua käyttäneiden henkilöiden tulot siten kuin asiakasmaksulaissa tai –ase-

tuksessa tarkemmin säädetään. 

 

Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat nettotulot pitkäaikaisessa tehoste-

tussa palveluasumisessa, Laki 10 b § 

• jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut ansio- ja pääomatulot ennakonpidä-

tyksen ja ennakonkannon jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustan-

nuksilla vähennettynä sekä verosta vapaat tulot 

• jos maksu määräytyy asiakkaan ja tämän puolison yhteenlaskettujen kuukau-

situlojen perusteella, kuukausitulona otetaan lisäksi huomioon puolison vas-

taavat tulot  

• laskennallinen metsätulo (asiakasmaksulaki 10 i §) 

• eläkettä saavan hoitotuki (siihen sisältyvää veteraanilisää ei huomioida tu-

lona) 

 

Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomi-

oon viimeksi kuluneiden 12 kk keskimääräinen kuukausitulo. Asumismenoista vä-

hennetään valtion varoista maksettava asumistuki. 

 

Tulona ei oteta huomioon: 

• tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia (lukuun otta-

matta vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea) 

 

Näitä tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja tuloja ovat esimerkiksi: 

• asumistuki (tämä huomioidaan kuitenkin vuokran vähennyksenä perustuen 

asiakasmaksulakiin § 10 d) 
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• toimeentulotuki 

• veteraanien etuuksia (ml. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä) 

 

 

Asumismenojen vaikutusasiakasmaksun laskentaan 

Tuloista vähennetään kohtuulliset asumismenot (asumisyksikön vuokra), joita pitkä-

aikaisesta tehostetusta palveluasumisesta aiheutuu. Asumismenoista vähennetään 

valtion varoista maksettava asumistuki. 

Ennen palvelun aloitusta tuloista vähennetään asiakkaan todelliset seuraavasti: 

• omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten 

kuuden kuukauden ajalta 

• vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja koh-

tuulliset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 

§:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta 

• asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 

§:ssä tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät 

ja kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta 

 

Tuloista tehtävät muut vähennykset: 

Ennen maksun määräytymistä, asiakkaan kuukausituloista vähennetään: 

• hänen suoritettavakseen vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista per-

hesuhteistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset (elatusapua ei vähen-

netä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas 

on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen palvelun alkamista) 

• avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tar-

koitettu pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka asiakkaan 

on suoritettava rahana 

• kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty 

etuus, joka asiakkaan on suoritettava rahana 

• tuomioistuimen tai holhousviranomaisen asiakkaalle määräämän edunvalvo-

jan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta an-

netun lain (442/1999) 44 §:n 5 momentin nojalla sekä edunvalvontavaltuutuk-

sesta annetun lain (648/2007) 22 §:ssä tarkoitettu valtuutetun palkkio, kuiten-

kin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan palkkion perusmaksun suurui-

sena 

 

Tuloista vähennetään myös terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 

(559/1994) tarkoitetun terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, 

kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeu-

tettu saamaan korvausta sairausvakuutuslain nojalla.  
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Lääkekustannuksena vähennetään kaikilta asiakkailta sairausvakuutuslain 5 luvun 8 

§:ssä tarkoitettu vuosiomavastuu jaettuna 12. Muiden kuin sairausvakuutuslain mu-

kaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustan-

nukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin 

lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan 

terveydelle tarpeellisiksi. 

 

3.3  Pitkäaikainen asumispalvelu 

 

Pitkäaikaisella asumispalvelulla (palveluasuminen) tarkoitetaan tuki- ja palveluasu-

mista. Palvelussa määritellään asiakkaille heidän tarvitseman palvelunsa määrä. Asi-

akkaan maksu määräytyy palvelun määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä per-

heen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu, samoin perustein kuin jatkuva ja 

säännöllisen kotihoidon maksut. Maksutaulukot, maksuun vaikuttavat tulot sekä tu-

loista tehtävät vähennykset on määritelty kohdassa 2.2. Asumismenot huomioidaan 

kuten pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa.  

Pitkäaikaisen asumispalvelun (palveluasuminen) maksu peritään silloin, jos palvelun 

arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt 

vähintään kolme kuukautta.  

Asiakasmaksuun ei sisälly asumiskustannuksia. Asiakasmaksaa vuokran erikseen 

vuokrasopimuksen perusteella vuokranantajalle. Kunta saa periä kohtuullisen maksun 

kotihoitoon ja palveluasumiseen liittyvistä asiakassuunnitelmaan sisällytetyistä tuki-

palveluista (10 h §). 

 

4. Tukipalvelut 

 

Kotipalveluna järjestettävät tukipalvelut ovat sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 § 1 

momentin 2 kohdan mukaisia palveluja, joista voidaan periä kunnan päättämä koh-

tuullinen maksu. 

Tukipalvelua ei laskuteta suorittamattomasta palvelusta, vaan laskutus tapahtuu to-

teuman mukaan. Kunta saa periä kohtuullisen maksun kotihoitoon ja tavalliseen pal-

veluasumiseen liittyvistä, asiakkaanpalvelusuunnitelmaan/ asiakassuunnitelmaan si-

sällytetyistä tukipalveluista. Sen sijaan sosiaalihuoltolain nojalla järjestetyssä tehoste-

tussa palveluasumisessa ei uuden lain mukaan voida periä erillistä maksua. 

 

Tukipalveluiden maksut peritään alla olevan taulukon mukaisesti: 
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Tukipalvelut 

Ateriapalvelu; kotiin toimitettu ateria 8,30 €/ateria 

Saunapalvelu: 

Kuljetuksella, avun kanssa 

Ilman kuljetusta, avun kanssa 

Ilman kuljetusta ja apua 

 

 

17,00 €/kerta 

10,00 €/kerta 

5,00 €/kerta 

Turvapuhelinpalvelu: 
Palveluntuottaja veloittaa oman hinnaston mukai-
sen kuukausimaksun 
Hälytyskäynti  

 
 
 
30,00 €/käynti 

Kauppapalvelu: 
Kotihoito toimittaa ostokset kotiin lähikaupasta 

 
9,50 €/käynti 

Päivätoiminta: 
Kokopäivä (6 h/pv sisältäen aamupalan, lounaan, 
päiväkahvin ja kuljetuksen) 
 
Kokopäivä (6 h/pv sisältäen aamupalan, lounaan 
ja päiväkahvin) 
 
Puolipäivä (3 h/pv sisältäen kahvin) 
 
Omaishoidon vapaapäivänä  

 
23,00 €/käynti 
 
 
18,00 €/käynti 
 
 
8,00 €/käynti 
 
3,85 €/käynti 

Kuljetuspalvelu Linja-autotaksan mu-
kainen maksu 

 

5. Kotikuntoutus 

 

 

 

 

 

6. Palvelun keskeytyksestä perittävä maksu 

 

Lapinjärven kunta perii asiakasmaksun jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annetta-

vasta palvelusta, pitkäaikaisesta asumispalvelusta ja pitkäaikaisesta tehostetusta pal-

veluasumisesta, vaikka palvelu keskeytyisi tilapäisesti asiakkaasta johtuvasta syystä.  

Jos palvelu kuitenkin keskeytyy yli viideksi päiväksi, maksua ei peritä viittä päivää ylit-

tävältä ajalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta tai kuntayhtymästä johtuvasta syystä tai 

siksi, että asiakas on laitoshoidossa, maksua ei peritä myöskään mainitun viiden päi-

vän ajalta. Jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan. 

Fysioterapeutin- tai toimintaterapeutin 
käynti: 
Kertamaksu 
viikkomaksu 

 
 
11,60 €/käynti 
20,00 €/käynti 
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(Asiakasmaksulaki 30.12.2020 § 10 k) Ateriapalvelumaksut laskutetaan toteutuman 

mukaan. 

 

7. Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen ja määrittäminen 

 

Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (pitkäaikainen asumispalvelu ja 

säännöllinen kotihoito) määrätään toistaiseksi. Maksukyvyn mukaan määräytyvät 

maksut (ja niihin liittyvät tulotiedot) tarkistetaan kerran vuodessa ja silloin, kun 

• asiakkaan tai hänen perheensä tulot ovat muuttuneet  

• asiakkaan tai hänen puolisonsa oikeus säädettyihin vähennyksiin on muuttu-

nut  

• perheen olosuhteet ovat muuttuneet  

• maksu osoittautuu virheelliseksi  

• asiakassuunnitelmaa muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmaksun 

suuruuteen 

• kunnan maksuperusteita muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmak-

sun suuruuteen 

• jos maksua koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa 

antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään 

yhden vuoden ajalta. 

 

Osa sosiaali -ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkistuk-

set tehdään voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Maksukyvyn mukaan määräy-

tyvän maksun määrittämiseksi tulee asiakkaan tai hänen edunvalvojansa/asioiden 

hoitajansa esittää tositteet tulo- ja verotustiedoista ja maksun määrittämiseksi tarvitta-

vista kustannuksista. 

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan, mikäli tulot muuttuvat oleellisesti. Asiakasmak-

sut tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi ja asiakkaan tulojen muuttuessa. Ennen 

palvelun aloittamista asiakas toimittaa selvityksen palvelumaksuun vaikuttavista tu-

loista ja menoista. 

 

8. Asiakasmaksujen alentaminen ja perimättä jättäminen  

 

Asiakkaalta perittävät sosiaalihuollon palvelujen asiakasmaksut perustuvat asiakkaan 

palvelusuunnitelmaan kirjattuihin palveluihin ja palvelumääriin. Sosiaalihuollon palve-

luista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on 

alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeen-

tulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista (asia-

kasmaksulaki 11 §).  
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Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta 

annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden (Asiakasmak-

sulakimuutos 30.12.2020/1201 § 11). 

Asiakasmaksujen alentamisperusteet perustuvat asiakasmaksulain 11 §:ään. Maksun 

alentamista haettaessa edellytetään, että asiakkaalle kuuluvat, asiakasmaksun alen-

tamiseen nähden ensisijaiset Kelan etuudet (kuten takuueläke, hoitotuki ja asumistuki) 

on haettu.  

Mikäli määritelty maksu ylittää asiakkaan maksukyvyn, hänellä on mahdollisuus hakea 

muutosta sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajalta. Asiakkaan tulee hakea kirjallisesti 

asiakasmaksujen alentamista tai maksuvapautusta. Maksualennus tai -vapautus 

myönnetään pääsääntöisesti hakemiskuukauden alusta huomioiden päätöksenteko- 

ja muutoksenhakuaika. 

Asiakkaan hakiessa maksujen alentamista tai maksu vapautus, tulee asiakkaan sel-

vittää varallisuustietonsa. Asiakkaan varallisuustilanne otetaan huomioon, kun teh-

dään päätöstä maksujen alentamisesta tai maksuvapautuksesta.  

Viimeisin vahvistettu verotustodistus, tulotiedot, kuitit, tositteet ja pankin tiliotteet kai-

kista tileistä sekä mahdollinen Kelan toimeentulotukipäätös tulee esittää maksualen-

nusta haettaessa. Mikäli asiakas ei toimita pyydettyjä tositteita, edellinen maksupää-

tös pysyy voimassa.   


