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Sosiaali- ja terveystoimi
Vanhusten palvelut /esikunta

Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen
Säännöllinen ja jatkuva kotihoito
Säännöllisestä ja
kuukausimaksu.

jatkuvasta

kotipalvelusta

ja

kotisairaanhoidosta

peritään

Maksu määräytyy palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn ja
perheenkoon mukaan. Maksua ei peritä, mikäli kotihoidon palvelujen kuukausimaksu
jää alle 6,00 euroa.
Kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) ensiarviointikäynti asiakkaan kotiin on
maksuton.
Säännöllisen ja jatkuvan kotihoidon kuukausimaksu
Perheen
jäsenten
määrä

Maksuttomuuden
yläraja/
kk
1.1.2018
alkaen

Asiakkaan kotihoidon tarve tunteina kuukaudessa
Maksuprosentti tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista
(Maksuluokissa I ja II suluissa nykyiset maksuprosentit ja alla uudet)
alle 5 h

5-10 h

11-20 h

21-30 h

31-40 h

41-80 h

SAP
yli 80 h

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

576

5%

9%

14 %

21 %

28 %

35 %

35 %

2

1063

5%

9%

14 %

20 %

22 %

22 %

22 %

3

1667

5%

9%

14 %

18 %

18 %

18 %

18 %

4

2062

5%

9%

13 %

15 %

15 %

15 %

15 %

5

2496

5%

9%

12 %

13 %

13 %

13 %

13 %

6

2866

5%

9%

11 %

11 %

11 %

11 %

11 %

Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin 6, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja
maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta
henkilöstä.
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Maksu peritään myös asiakkailta, jotka saavat kotihoidon palvelun kotihoidon
toimistossa.
Molempien puolisoiden saadessa säännöllistä kotihoidon palvelua tai myös, mikäli
vain toinen puolisoista saa säännöllistä kotihoidon palvelua, tehdään kotihoidon
palvelua saaville asiakkaille erilliset maksupäätökset puolisojen yhteenlaskettujen
tulojen ja palvelutuntien mukaisesti.

Tilapäisen kotihoidon maksut
1. Tilapäinen kotisairaanhoito
Tilapäisen kotisairaanhoidon käyntimaksu on 9,50 euroa. Tilapäistä kotisairaanhoitoa
on esimerkiksi ompeleiden poisto, silmätippojen laitto leikkauksen jälkeen,
verinäytteen otto ym.
Maksua ei peritä, jos asiakas on säännöllisen kotihoidon asiakas.
Maksu peritään myös asiakkailta, jotka saavat kotihoidon palvelun kotihoidon
toimistossa.
Maksua ei peritä sotaveteraaneilta.
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.

Käynnin pituus

euroa/ käynti

alle 1 tunti

6,60

1- alle 2 tuntia

9,90

2- alle 4 tuntia

16,40

4- alle 6 tuntia

20,90

yli 6 tuntia

26,50

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.
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Kotihoidon tukipalvelujen maksut
Vaatehuolto: pyykinpesu tapahtuu muualla kuin asiakkaan kotona tai taloyhtiön
pesutuvassa. Kertamaksu 7,50 euroa / koneellinen pyykkiä.
Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelutuen omavastuuosuus määräytyy
kulloinkin voimassa olevan Espoon sisäisen liikenteen maksun mukaisesti (v. 2018
3,20 euroa/aikuiset ja 1,60 euroa/lapset).
Kylvetyspalvelu on tarkoitettu kotihoidon asiakkaille. Se sisältää kuljetuksen
palvelutalon saunaan ja takaisin kotiin sekä pesuavun. Käyntimaksu 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 tarjottavat ateriat
(alv 0 %):
lounas
päivällinen
aamuateria
aamupuuro
aamukahvi / iltapäiväkahvi +
kahvileipä
iltapala
Kotiin kuljetettu ateria (alv 0 %):

euro
7,30
5,10
2,00
1,20
1,20
1,20
7,30 euroa + kuljetusmaksu
(v. 2016) 3,20 euroa = 10,50
euroa

Turvapalvelut
Turvapalvelu sisältää turvalaitteet, hälytyspäivystyksen ja turva-auttajakäynnit.
Palvelu on maksutonta, jos bruttotulot alittavat maksuttomuuden ylärajan. Muutoin
palvelun maksu on 3,5 % bruttokuukausituloista.
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Maksu on korkeintaan 45 euroa/kk. Turvapuhelimiin kuuluvista lisälaitteista, kuten
lisärannekkeesta tai gsm-sovittimesta, palveluntuottaja perii maksun suoraan
asiakkaalta.

Avustavat palvelut
Palvelun avulla kotihoidon asiakas voi saada apua mm. asiointiin, ulkoiluun,
kotinikkarointiin, pihatöihin tai kotitöihin. Palvelu täydentää muuta asiakkaan saamaa
kotipalvelua.
Palvelua voi saada enintään 8 tuntia kuukaudessa. Siitä peritään palvelun keston
mukainen kertamaksu:
palvelun kesto / tuntia

euroa / käynti

alle 2 h
2-4h

6,40
12,90

Palveluseteli
Espoolainen voi saada kotipalvelua myös palvelusetelillä. Säännöllisen kotipalvelun
ja kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo voi olla 7-34 euroa/tunti. Setelin suuruuteen
vaikuttavat asiakkaan tulot ja perhekoko.
Tilapäisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluseteli on aina tasasuuruinen
27 euroa/tunti.

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
vähävarainen.
Siivoussetelin arvo on korkeintaan 23 - 26 euroa / tunti. Setelillä ostettavaa siivousta
saa korkeintaan 4 tuntia kuukaudessa, mikä tarkoittaa yhtä tai kahta kertaa
kuukaudessa. Siivousseteli myönnetään pääsääntöisesti kolmeksi kuukaudeksi
kerralla.
Siivoussetelin arvo määräytyy henkilön bruttotulojen mukaan seuraavasti:
Siivoussetelin arvo
korkeintaan 26 €/tunti

Siivoussetelin arvo
korkeintaan 23 €/tunti

Yhden hengen talous

alle 1152 euroa

1153- 1440 euroa

Kahden hengen talous

alle 1595 euroa

1596 - 2126 euroa
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Lisätietoja:
Etelä-Tapiolan kotihoito, Pohjois-Tapiolan kotihoito, Espoonlahden kotihoito ja
Matinkylä-Olarin kotihoito, Espoon keskuksen kotihoito, Etelä-Leppävaaran kotihoito,
Viherlaakson kotihoito ja palvelutalot (Espoon keskuksen palvelutalo, Soukan
palvelutalo ja Viherlaakson palvelutalo):
asiakasmaksutiimin toimistosihteerit, vaihde p. 09 816 21
Palvelusetelit
Kotihoidon palvelutarpeen arviointi, p. 09 816 33333, arkisin klo 9-15
Yleiset maksuasiat:
asiakasmaksupäällikkö, p. 043 825 7207

