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Kotihoito 

Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen 

(912/1992) tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, 

palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä 

kuukausimaksu. 

Jatkuvalla kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan säännöllisesti, vähintään kerran 

viikossa annettavaa kotisairaanhoitoa, kotipalvelua tai kotisairaanhoidon ja 

kotipalvelun yhteenlaskettua palvelua. 

Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin* osoittama määrä tulorajan 

ylittävistä kuukausituloista.  

hlö tuloraja 
kk 

alle 1h 
vko 

1-3h 
vko 

3-5h 
vko 

5-8h 
vko 

yli 8h 
vko 

1 576 18 22 27 32 35 

2 1063 16 18 19 20 22 

3 1667 14 15 16 17 18 

4 2062 11 2 13 14 15 

5 2496 9 10 11 12 13 

6 2866 7 8 9 10 11 

 

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja 

maksuprosenttia alennetaan prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. 

Jos asiakas ei toimita tulotietoja määräaikaan mennessä, niin palvelusta peritään 

todellisten kustannusten mukainen tuntihinta.  

Kotikäynnin minimipituus yhdelle käynnille on 10 minuuttia. 

Lapsiperheiden kotipalvelun hinnat on vahvistettu kuntakohtaisesti. Nakkilassa 

lapsiperheiden kotipalvelu on maksutonta ja palvelun tuottamisesta vastaa 

sosiaalipalvelut. 

KSTHKY:n kuntien alueella Tehostettu Kotikuntoutus Jakso (TeKoJa-tiimin) käynnit 

sisältyvät säännöllisen kotihoidon asiakkaan kuukausimaksuun. Jos asiakkaalla ei ole 

voimassa olevaa säännöllisen kotihoidon asiakkuutta, niin maksut perustuvat Keski-

Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston vahvistamiin 

maksuihin. 

Tilapäinen kotihoito (harvemmin kuin kerran viikossa) 

 12 €/käynti (jos käyntejä 1/vrk) 

 20 €/vrk (jos käyntejä 2 tai enemmän) 

 

Tilapäinen kotihoito tarkoittaa, että asiakkaan luona käydään harvemmin kuin kerran 

viikossa. Uuden asiakkaan kohdalla käytetään alkuun tilapäisen kotihoidon maksua 
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kahden viikon ajan. Maksu muutetaan säännöllisen kotihoidon maksuksi käyntien 

muututtua säännöllisiksi vähintään kerran viikossa toteutuviksi. 

 

Tilapäisen kotipalvelun ja tukipalveluiden maksuista ei ole erikseen säädetty 

asiakasmaksulaissa (734/1992) tai asetuksessa, joten kunta voi periä palvelun 

käyttäjältä niistä päättämänsä kohtuullisen maksun.  

Säännöllisen tilapäinen 

Säännöllisen tilapäinen kotihoito tarkoittaa joka toinen viikko tai harvemmin 

säännöllisesti tapahtuvia yksittäisiä kotikäyntejä (esimerkiksi 1käynti/2viikkoa). Tällöin 

peritään tilapäisen kotihoidon maksu.  

Kuntoutuspalvelut  
 

Fysioterapian (arviointikäynti, yksittäinen käynti, sarjahoito) tarkemmat sisällöt ja 

hinnan määräytyvät kuntakohtaisesti. Nakkilan kunnalla ei ole omaa fysioterapeuttia 

eli palvelut Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kautta. Maksut 

perustuvat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston 

vahvistamiin maksuihin. 

Tukipalvelut 
 

Tukipalveluilla täydennetään kotihoidon antamaa henkilökohtaista huolenpitoa, jotta 

asiakas kykenee itsenäiseen asumiseen. Tukipalveluita voivat saada myös sellaiset 

henkilöt, jotka eivät tarvitse muuta kotihoitoa. 

Tukipalvelujen sisällöt ja hinnat määräytyvät kuntakohtaisesti. LIITE 1 

Tukipalvelut/Nakkila 

 

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut (kunnallinen ja 

palveluseteli) 

Kuntakohtaisesti määritellyt myöntämisperusteet ja maksut. LIITE 2 

Ympärivuorokautiset palvelut/Nakkila 

 

Pitkäaikaishoitomaksu 

Hoitomaksu on enintään 85% asiakkaan nettotuloista kuukaudessa, kuitenkin 

enintään hoidon todelliset kustannukset. Asiakkaalle on jäätävä käyttövaraksi 

asiakasmaksulain mukaan vähintään 108€/kk.  
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Viranhaltijapäätös 

Asiakas saa asiakasmaksusta yksilöidyn viranhaltijapäätöksen. Viranhaltijan 

päätökseen tyytymätön asiakas voi saattaa asiansa lautakunnan (monijäseninen 

toimielin) käsiteltäväksi esittämällä muutosvaatimuksen määräajassa. 

Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen 

johdosta annettuun toimielimen päätökseen haetaan muutosta valittamalla siitä 

hallinto-oikeuteen. Valitusaika on myös tässä 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

Maksun periminen keskeytyksen ajalta 

Kotona annettavan palvelun, perhehoidon tai laitoshoidon keskeytyessä yli viideksi 

päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta. Jos kotona annettava 

palvelu keskeytyy lyhemmäksikin ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun 

saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa, ei kuukausimaksua peritä myöskään 

viiden päivän ajalta. Kotona annettavan palvelun tai laitoshoidon keskeytyksen 

jatkuessa koko kuukauden ei maksua peritä lainkaan. (Asetus sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuista 30.12.1992/1648) 

Tilapäinen kotipalvelu ja kotiin annettavat tukipalvelut laskutetaan toteutuneiden 

palvelutapahtumien mukaan. Peruuttamatta jätetyistä palveluista voidaan periä hinta 

ensimmäisen peruuttamatta jääneen palvelutapahtuman osalta. Turvapuhelinpalvelun 

asiakasmaksuun (kiinteä kuukausihinta) ei tehdä keskeytystä, vaikka asiakas ei olisi 

kotona, vaan laskutus keskeytyy vasta, kun asiakas palauttaa turvapuhelinlaitteen 

kunnalle. 

Maksujen alennukset 

Asiakasmaksulain 11§:n perusteella palvelumaksua voidaan alentaa tai jättää se 

kokonaan perimättä viranhaltijan tekemän tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion 

perusteella. Asiakasmaksu voidaan jättää perimättä silloin kun sen periminen 

vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä tai henkilön 

lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. Kaikkia asiakasmaksuja voidaan 

lisäksi alentaa tai jättää perimättä asiakaskohtaisesti, yksilöllistä harkintaa noudattaen 

ns. huollollisin perustein. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaista 2§) 

Maksun alentamista tai maksusta vapauttamista tulee hakea kirjallisesti 

maksunpäätöksen tehneeltä viranhaltijalta. 

Maksujen tarkistukset 

Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin 

tarkistettava silloin, kun palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky olennaisesti on 

muuttunut tai kun maksu on osoittautunut virheelliseksi. Jos maksun määräämistä 

koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edunsaajan virheellisiin 

tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. (Asetus 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 18.4.1997/343) 
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Maksu tarkistetaan myös aina, kun palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan. Lisäksi 

säännöllisen kotihoidon asiakkaiden tulotiedot tarkistetaan joka toinen vuosi ja 

asiakkaalle tehdään uusi maksupäätös. 

Muuta huomioitavaa 

Tehostettuun palveluasumiseen tai laitoshoitoon siirryttäessä vuokra-asunnosta tai 

omistusasunnosta aiheutuvia kustannuksia ei oteta huomioon. Taloudellisen 

kokonaistilanteen mukaan voidaan käyttää harkintaa kuitenkin korkeintaan kolmen 

kuukauden ajalta. 

Edunvalvojan palkkiosta aiheutuvia kustannuksia ei huomioida silloin, kun asiakkaalla 

on vuokra-, korko- tai osinkotuloja. 

Maksujen määräytyminen 

Korkotuloina huomioidaan käyttö- ja säästötilien korkotulot, ei kuitenkaan korkotuloja, 

jotka jäävät alle 3 €/kk.   

Tuloina ei oteta huomioon:   

•lapsilisää 

•lapsen hoitotukea 

•kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta 

•asumistukea 

•vammaistukea 

•tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja 

tutkimuskuluja 

•sotilasavustusta 

•rintamalisää 

•opintorahaa 

•aikuisopintorahaa 

•opintotuen asumislisää 

•toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta 

•kuntoutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta 

•työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista 

ylläpitokorvausta 

•opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia 

•perhehoidon kustannusten korvauksia  

•lasten kotihoidon tukea 

 

Tulojen vähennyksenä otetaan 30 §:n mukaan huomioon suoritetut elatusavut, 

tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön 

luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava 

etuus (syytinki).   
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Kotona annettavan palvelun maksut eivät 3 §:n mukaan saa ylittää palvelun 

tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Jos kunta järjestää kotona annettavat palvelut 

ostopalveluina, on ostopalveluista perittävät samat maksut kuin kunnan itsensä 

tuottamista vastaavista palveluista. 

 

 

 

 

 

 

 

 


