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KODINHOITOAVUN MAKSU / MAKSUN TARKISTAMINEN 
 
 
 
 
Asiakasmaksulain (734/1992) ja -asetuksen (912/1992) sekä asiakasmaksulakiin tehdyn 
osittaisuudistuksen (1201/2020) perusteella voidaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalve-
luista periä maksu palvelun käyttäjältä. Lähetämme oheisena täytettäväksenne tuloselvi-
tyslomakkeen kodinhoitoavun maksupäätöksen tekemistä varten. 
 
Kotipalvelu on säännöllistä, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi 
palvelun arvioidaan kestävän tai palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kaksi 
kuukautta. Säännöllisestä kotipalvelusta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy palvelu-
päätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän (taulukko liitteenä), asiakkaan maksu-
kyvyn (bruttotulot) ja perheen koon mukaan asiakasmaksulain ja asetuksen määräämissä 
rajoissa. 
 
Jos asiakkaalla on sekä Marttilan kunnan tuottamaa kotipalvelua että Härkätien sosiaali- ja 
terveyspalveluiden tuottamaa kotisairaanhoitoa, puhutaan kotihoidosta. Kotihoidon maksut 
määrätään ja laskutetaan Marttilan kunnan toimesta. 
 
Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä saadaan käyttää mak-
suprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan 
kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen 
tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin. 
 
Jos puolisot asuvat samassa taloudessa ja molemmat saavat kotihoitoa eli molemmat ovat pal-
velun käyttäjiä, kummallekin puolisolle tehdään erikseen päätös palvelusta sekä hoito- ja pal-
velusuunnitelma oman palvelutarpeen perusteella. Lisäksi tehdään päätös asiakasmaksusta. 
Maksusäännökset lähtevät siitä, että puolisoille määrätään yksi maksu. Maksua määrättäessä 
tuloraja ja maksuprosentit määräytyvät kahden hengen perheen mukaisesti. Palvelun määrä 
on molempien puolisoiden saamat palvelutunnit yhteensä ja tuloina otetaan huomioon mo-
lempien puolisoiden tulot. Maksupäätöksessä voidaan eritellä puolisoiden osuudet maksusta 
esimerkiksi jakamalla maksu puolisoiden saaman palvelun määrän suhteessa. 
  



  22.10.2021 

 
 
Huomioon otettavat tulot: 
- asiakkaan ja hänen puolisonsa jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset (brutto) 
ansio- ja pääomatulot (Korkotulo, osinko tai ylijäämä otetaan tuloselvityksessä huomioon, jos 
tulo on suurempi tai yhtä suuri kuin 5 €/kk.) 
- verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä 
- laskennallinen metsätulo  
- eläkettä saavan hoitotuki (veteraanilisää ei huomioida) 
- elatustuki  
- opintoraha ja aikuiskoulutustuki  
- lapsen kotihoidon tuki  
- opintojen johdosta saadut apurahat tai tunnustuspalkinto otetaan tulona huomioon siltä 
osin kuin se säädetään veronalaiseksi tuloksi 
 
Tuloista tehtävät vähennykset: 
- asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan 
johtuvat muut vastaavat kustannukset 
- avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu pesänjakajan tai 
tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana 
- kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen 
on suoritettava rahana  
- edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta annetun 
lain (442/1999) 44 §:n 5 momentin nojalla. Myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään 
edellä tarkoitetun edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena. Perusmaksu v. 2021 on 
440 €/vuosi. 
 
Veronalaisina tuloina voidaan ottaa huomioon viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut 
vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka Verohallinto ennakko-
perintälain (1118/1996) 6 §:n 1 momentin nojalla vuosittain antamissaan päätöksissä enna-
konpidätyksen ja ennakonkannon laskentaperusteista määrää.  
 
Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden 
keskimääräinen kuukausitulo. 
 
Asiakkaan kuukausimaksu on enintään alla olevan maksuprosentin osoittama määrä tulora-
jan ylittävistä bruttokuukausituloista. Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa koro-
tetaan 350 eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä. 
 
Tulorajat ovat seuraavat: 
 

Perheen koko,henkilömäärä 1 2 3 4 5 6 

Tuloraja,euroa kuukaudessa 588 1 084 1 701 2 103 2 546 2 924 

 
• Kotihoidon palvelutarpeen arviointikäynti on maksutonta asiakkaalle. 
• Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu ei kerrytä asiakasmaksukattoa. 
• Kotikuntoutus kirjataan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jolloin se si-

sältyy säännöllisen kotihoidon maksuun. 
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Säännöllisen kotipalvelun enimmäistuntimaksu on kustannuslaskennan mukaan määräytyvä 
todellinen tuntihinta, joka tällä hetkellä on 49,24 €/ tunti.  Noudatetaan viimeistä kustannus-
laskennan mukaan määräytyvää tuntihintaa. 
 
Säännöllisten ja tilapäisten palvelujen maksujen lisäksi voidaan periä tukipalvelujen käytöstä 
asiakasmaksuja. 
 
Jos kotipalvelu keskeytyy tilapäisesti yhtäjaksoisesti yli viideksi päiväksi asiakkaasta johtu-
vasta syystä (esim. loma, matka, omaisen antama hoito), kuukausimaksua ei peritä viittä päi-
vää ylittävältä ajalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuvasta syystä tai siksi, että asiakas on 
laitoshoidossa, maksua ei peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelun keskey-
tys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan. 
 
 
Oheinen tuloselvityslomake pyydetään palauttamaan kahden viikon kuluessa täytettynä 
sosiaalitoimistoon, os. Härkätie 773, 21490 Marttila 
 
Liitteenä pyydämme toimittamaan:  

• Esitäytetty veroilmoitus 2020   
• Verotuspäätös tuloverosta 2020 erittelysivuineen 
• todistukset tänä vuonna maksettavista eläkkeistä ja muista tuloista. 

 
Asiakas on aina itse ensisijainen tulotietojen antaja. Jos asiakkaalta tai hänen edustajiltaan ei 
saada riittäviä selvityksiä tulotiedoista, sosiaalilautakunnalla on asiakasmaksulain 14 a §:n 
mukainen tiedonsaantioikeus eri viranomaisilta, yhteisöiltä ja laitoksilta. 
 
Lisätietoja saa sosiaalitoimistosta toimistosihteeri Annukka Hakalalta puh. 044 744 9315. 
 
 

Maria Vesala 

Maria Vesala 
Sosiaalipalvelujohtaja 
 
 
 
 
Liitteet: 
  
- Tuloselvitys kotihoitoavun maksupäätöstä varten 
- Maksuprosentit-taulukko 
- Kotona asuville tarjottavat tukipalvelut 
 


