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1. Säännöllinen ja jatkuva kotihoito
Säännöllisestä ja jatkuvasta kotihoidosta ja kotipalvelusta peritään kuukausimaksu.
Asiakasmaksu määräytyy palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen
koon mukaan. Asiakasmaksu lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti tulorajan ylittävistä
bruttotuloista. Maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten
suuruinen.
Perusturvajohtajan päättämän kulloinkin voimassa olevan sosiaali- ja terveystoimen
laskutushinnaston mukaiset tuotantohinnat rajoittavat myös tuloihin perustuvien maksujen
enimmäismääriä.
Asiakkaan maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon kuukausituloina palvelun käyttäjän
sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän
henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot
vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen
kuukausitulo (Asiakasmaksuasetus 27 §).
Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/ 2005) 7
§:n 3 momentin mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta
kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden
korot (Asiakasmaksuasetus 28 a §). Metsätuloa on alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta,
mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen
tai metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia alempi kuin
metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen
suuruinen (Asiakasmaksuasetus 28 a §).

Tulot, joita ei oteta huomioon:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lapsilisä
lapsen hoitotuki
kansaneläkelain (347/1956) mukainen lapsikorotus
asumistuki
vammaistuet (lukuun ottamatta eläkettä saavan hoitotuki)
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
sotilasavustus
rintamalisää
opintotuki, aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisä
toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta
kuntoutusrahalain (611/1991) mukainen ylläpitokorvaus
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/1990) mukainen
ylläpitokorvaus
• opintojen apurahat ja muut vastaavat avustukset
• perhehoidon kustannusten korvaukset
• lasten kotihoidon tuki
(Asiakasmaksuasetus 29 §)
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Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista
johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai
elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus eli syytinki (Asiakasmaksuasetus 30 §).
Maksua ei peritä, mikäli maksu on pienempi kuin 6,00 euroa kuukaudessa. Jos henkilöitä on
enemmän kuin 6, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1
prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Maksu peritään myös vanhusten palvelun kotihoidon asiakkailta, jotka saavat palvelun
toimistokäynnillä. Toimistokäynneistä peritään säännöllisen kotihoidon tulosidonnainen maksu
silloin, kun asiakkaan käynti toimistolla on säännöllistä ja jatkuvaa, sekä tilapäisen
kotisairaanhoidon käyntimaksu 9,50 euroa silloin, kun palvelu on tilapäistä.
Molempien puolisoiden saadessa säännöllistä kotihoidon palvelua tai mikäli
vain toinen puolisoista saa säännöllistä kotihoidon palvelua, tehdään kotihoidon palvelua saaville
asiakkaille erilliset maksupäätökset puolisojen yhteenlaskettujen tulojen ja palvelutuntien
mukaisesti.
Vanhusten palvelujen säännöllinen kotihoito sisältää kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja lääkkeiden
koneellisen annosjakelun 2 h / kk.
Vanhusten palvelujen kotihoidossa sotilasvammaisille (invaliditeettiprosentti 10 % -) kotihoidon
palvelut ovat ilmaisia. Valtiokonttori korvaa kustannukset kaupungille. Kotihoidon (kotipalvelun ja
kotisairaanhoidon) ensiarviointikäynti asiakkaan kotiin on maksuton.
Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksukyvyn
mukaan määräytyvät asiakasmaksut tarkistetaan vuosittain.

Etäkotihoito
Kotihoidon etäpalveluna annettava palvelu ja hoidon tarve kirjataan asiakkaan hoito- ja
palvelusuunnitelmaan. Kotihoidon etäpalvelusta peritään asiakasmaksu hoito- ja
palvelusuunnitelman sekä tilapäisen tai säännöllisen kotihoidon maksuperusteiden
mukaisesti.
Kotihoidon etäpalvelujen käyttöä edellyttävät laitteet sisältävät Espoon kaupungin
leasing- tablettitietokoneen, johon on asennettu virtuaalihoivapalvelu -ohjelmisto ja
toimiva verkkoyhteys.
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KOTIHOITO 1.1.2020 lähtien
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2. Tilapäisen kotihoidon maksut
2.1 Tilapäinen kotisairaanhoito
Tilapäisen kotisairaanhoidon käyntimaksu on 9,50 euroa. Tilapäistä kotisairaanhoitoa
on esimerkiksi ompeleiden poisto, silmätippojen laitto leikkauksen jälkeen, verinäytteen otto ym.
Lääkärin kotikäynnin maksu on 15,00 euroa.
Maksu peritään myös asiakkailta, jotka saavat kotihoidon palvelun kotihoidon toimistossa.
Maksua ei peritä, jos asiakas on säännöllisen kotihoidon asiakas. Maksua ei peritä
sotaveteraaneilta.

5

2.2 Tilapäinen kotipalvelu
Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon
sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista
ja niissä avustamista korkeintaan kolme kuukautta. Tilapäisestä kotipalvelusta peritään asiakkaan
tuloista riippumaton, käynnin pituuden mukaan määräytyvä maksu.
Tilapäisen kotipalvelun käyntimaksua ei peritä, jos perheen tulot alittavat perhekoon
mukaisen säännöllisen kotihoidon maksuttomuuden ylärajan (kts. edellä). Mikäli asiakkaan luona
käydään vuorokaudessa useita kertoja, maksu on korkeintaan 26,50 euroa vuorokaudessa.

Käynnin pituus

euroa/ käynti

alle 1 tunti
1- alle 2 tuntia
2- alle 4 tuntia
4- alle 6 tuntia
yli 6 tuntia

6,60
9,90
16,40
20,90
26,50

Tilapäinen etäkotipalvelu
Palvelusta peritään 3,30 euron kontaktiperusteinen maksu. Kontaktimaksua ei peritä, mikäli
perheen tulot alittavat säännöllisen kotihoidon palvelun maksuttomuuden ylärajan.
Mikäli asiakkaalle tehdään vuorokaudessa useita etäkontakteja, maksu voi olla korkeintaan 16,50
euroa vuorokaudessa. Tilapäinen etäkotipalvelu voi jatkua enimmillään 3 kuukautta.
Tilapäisen etäkotipalvelun käyttöä edellyttävät laitteet sisältävät Espoon kaupungin
leasing- tablettitietokoneen, johon on asennettu virtuaalihoivapalvelu -ohjelmisto ja
toimiva verkkoyhteys.
Etäkuntoutus
• 4-6 kertaa
• 7 kertaa tai enemmän

9,00 euroa jaksolta
18,00 euroa jaksolta

Kuntouttava arviointijakso
Alkavalta viikolta peritään maksuna 46,20 euroa /viikko. Arviointijakso kestää noin neljä
viikkoa.
Kotiutuspalvelun käyntimaksu on 6,60 euroa.
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3. Kotihoidon tukipalvelujen maksut
Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelutuen omavastuuosuus
Matka Espoon sisällä tai Kauniaisiin, Helsinkiin, Vantaalle, Kirkkonummelle, Nurmijärvelle ja
Vihtiin:
•
•

aikuinen 2,80 euroa
lapsi 1,40 euroa

Kylvetyspalvelu on tarkoitettu kotihoidon asiakkaille. Se sisältää kuljetuksen
palvelutalon saunaan ja takaisin kotiin sekä pesuavun. Maksuna peritään 9,50
euroa/käyntikerta.
Päivätoiminta sisältää yhteiskuljetuksen kotoa päiväkeskukseen ja takaisin sekä
lounaan ja kahvin. Päivämaksu on 17,90 euroa.
Tilapäistä osapäivähoitoa voi saada korkeintaan neljä (4) tuntia kerrallaan. Maksu
sisältää aterian. Maksu ei sisällä kuljetusta. Käyntimaksu 11,50 euroa.
Lyhytaikainen hoito asumispalveluyksikössä: 17,90 euroa / hoitopäivä. Mikäli
hoito jatkuu yli 3 kk, peritään maksu pitkäaikaisen asumispalvelun maksuperusteiden
mukaisesti.
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajan hoidosta peritään 11,40 euroa
omaishoidettavan hoitovuorokaudesta.
Ateriamaksut palvelutaloissa peritään alla olevan hinnaston mukaisesti. Rintamaveteraaneille
ateriapalvelu on maksutonta.
euroa
Ateria (alv 0 %):
lounas
päivällinen
aamuateria
aamupuuro
aamukahvi / iltapäiväkahvi +
kahvileipä
iltapala
Kotiin kuljetettu ateria (alv 0 %):

7,30
5,10
2,00
1,20
1,20
1,20
10,50
(7,30 euroa + kuljetusmaksu 3,20 euroa)

Turvapalvelut
Turvapalvelu sisältää turvalaitteet, ympärivuorokautisen hälytyspäivystyksen ja turvaauttajakäynnit kotiin. Paikantava turvaranneke -palvelu sisältää lisäksi paikannustietojen
välittämisen yhteyshenkilölle ja tarvittaessa ovivahdin. Turvapuhelimiin kuuluvista lisälaitteista,
kuten lisärannekkeesta tai gsm-sovittimesta palveluntuottaja perii maksun suoraan asiakkaalta.
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Palvelun kuukausimaksu on 3,5 % bruttokuukausituloista. Maksu on korkeintaan 45 euroa
kuukaudessa. Palvelu on maksutonta seuraaville asiakasryhmille:
•
•
•

Asiakkaat, joiden bruttotulot alittavat maksuttomuuden ylärajan
Rintamaveteraanit
Vammaispalvelun asumispalvelupäätöksen saaneet

Avustavat palvelut
Palvelun avulla kotihoidon asiakas voi saada apua mm. asiointiin, ulkoiluun,
kotinikkarointiin, pihatöihin tai kotitöihin. Palvelu täydentää muuta asiakkaan saamaa
kotipalvelua.
Avustavaa palvelua voi saada enintään 8 tuntia kuukaudessa. Palvelusta peritään palvelun
keston mukainen kertamaksu alla olevan taulukon mukaisesti. Rintamaveteraaneille avustavat
palvelut ovat maksuttomia.
Palvelun kesto/tuntia
alle 2 h
2 – 4h

euroa/käynti
6,40
12,90

Siivouspalveluseteli
Siivoussetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka avulla tuetaan pienituloisten
ikäihmisten kotona asumista. Siivoussetelin voi saada yli 65-vuotias espoolainen,
jonka päivittäinen toimintakyky on heikentynyt niin, että hänellä on vaikeuksia
raskaiden kotitöiden suorittamisessa ja joka on alla olevien tulorajojen mukaan
pienituloinen.
Siivoussetelin arvo on korkeintaan 23 - 26 euroa / tunti. Setelillä ostettavaa siivousta myönnetään
ensisijaisesti kaksi tuntia kuukaudessa, ja erityisissä tapauksissa enintään neljä tuntia
kuukaudessa. Siivousseteli myönnetään pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan. Siivoussetelin arvo
määräytyy henkilön bruttotulojen mukaan seuraavasti:

Yhden hengen talous
Kahden hengen talous

8

Siivoussetelin arvo
korkeintaan 26€/tunti
alle 1176 euroa
alle 1626 euroa

Siivoussetelin arvo
korkeintaan 23 €/tunti
1177-1470 euroa
1627-2168 euroa

4. Kotihoidon palveluseteli
Espoolainen voi saada kotihoitoa myös palvelusetelillä. Säännöllisen kotipalvelun
ja kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo voi olla 7-34 euroa/tunti. Setelin suuruuteen
vaikuttavat asiakkaan tulot ja perhekoko. Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta palveluhinnan ja
palvelusetelin välisen erotuksen eli asiakkaan omavastuuosuuden.
Tilapäisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluseteli on aina tasasuuruinen
27 euroa/tunti.

5. Yhteystiedot
Lisätietoa kotihoidon palveluista:
Espoon keskuksen kotihoito: kotihoito.espoonkeskus@espoo.fi
Espoonlahden kotihoito: kotihoito.espoonlahti@espoo.fi
Leppävaaran kotihoito: kotihoito.leppavaara@espoo.fi
Matinkylä-Olarin kotihoito: kotihoito.matinkyla-olari@espoo.fi
Tapiolan kotihoito: kotihoito.tapiola@espoo.fi
Lisätietoa palveluseteleistä:
Seniorineuvonta Nestori
Puhelin: 09 816 33333 arkisin kello 9.00-15.00
Sähköposti: nestori@espoo.fi
Lisätietoja asiakasmaksuista:
Sosiaali- ja terveystoimen esikunta
Asiakasmaksut ja korvaukset
PL 207, 02070 Espoon kaupunki
Sähköposti: asiakasmaksut@espoo.fi
Puhelin: (09) 816 57261 arkisin kello 9.00-13.00

6. Asiakasmaksun alentaminen tai maksusta vapauttaminen
Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn
mukaan määrätty maksu on asiakasmaksulain 11 §:n perusteella jätettävä perimättä tai sitä on
alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon
edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Asiakasmaksun
alentamisen tai maksuvapautuksen hakeminen ovat ensisijaisia toimeentulotukeen nähden.
Asiakasmaksun alentamista tai maksuvapautusta haetaan alennushakemus-lomakkeella tai
vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta on käytävä ilmi, mihin maksuun alennusta tai
vapautusta haetaan, mistä alkaen sekä millä perusteilla. Päätös alentamisesta tai
maksuvapautuksesta tehdään tapauskohtaisen harkinnan perusteella.
Lisätietoja asiakasmaksun alentamisesta tai maksuvapautuksesta:
Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut
Puhelin 09 8165 7261 arkisin klo 09.00 – 13.00 / Sähköposti: asiakasmaksut@espoo.fi
www.espoo.fi/asiakasmaksut
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