
ENONTEKIÖN KUNNAN SOSIAALIHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2020  
(Hyvinvointilautakunta 23.1.2020 § 6) 

 

Tukipalvelumaksut  

Turvapuhelin 13,50 €/kk ja ovihälytin 8,50 €/kk. Turvapuhelimeen tai ovihälyttimeen liittyvältä 

ensimmäiseltä asennus- ja opastuskäynniltä peritään 25 € /käynti. 

Avustajakutsujärjestelmästä Ounasmajoilla peritään 8 €/kk. Avustajakutsujärjestelmään sisältyy, ilman eri 

maksua, tarvittaessa ovihälytin.  

Vaatteiden pesu hankittuna Hetan pesutuvasta: Pesutuvan taksan mukainen hinta + kuljetus 5 € / erä (jos 

kotipalveluhenkilöstö kuljettaa) 

Saunotus- ja kylvetys Ounasmajoilla muualla asuville 11 €/kerta.  

Kauppa-asiointi Kotipalvelun suorittamasta kauppa-asioinnista veloitetaan 10 € /käynti jos asiakas ei ole 

kauppareissulla mukana. Jos asiakas on mukana asiointimatkalla, siihen kulunut aika sisällytetään 

säännöllisen kotihoidon kuukausimaksuun.  

Kotipalveluhenkilöstön tuottama siivous (myönnetään vain mikäli se ehdottoman välttämätöntä 

ihmisarvoisen elämän turvaamiseksi eikä omaisia tai yksityisiä palvelutuottajia ole käytettävissä) 38 € 

/tunti/ työntekijä. Jos kaksi työntekijää siivoaa, maksu peritään kaksinkertaisena. 

 

Kotipalvelun maksut  

Tilapäinen kotipalvelu  

Tilapäinen kotipalvelu 1.1.2020 alkaen 12 € /käynti 1-2 h Jos käynti kestää pidempään peritään kultakin 

alkavalta tunnilta 12 €. Enintään 72,00 €/pv.  

 

Säännöllisen kotipalvelun tulosidonnaiset maksut 1.1.2020 alkaen 

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotipalvelusta peritään kuukausimaksu palvelun laadun ja määrän, käyttäjän 

maksukyvyn sekä perheen koon mukaan. Kuukausimaksu saa olla enintään sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuasetuksessa (912/1992) säädetyn maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä 

kuukausituloista. Asetuksella on määritelty tuloraja ja enimmäismaksuprosentti perhekoon mukaan. 

 

hoitoisuusluokka   tuettu 

1  

tuettu 

2 

tuettu 

3 

valvottu 

1 

valvottu 

2 

tehostettu 

  1-5 h/kk 6-11 

h/kk 

12-17h/kk 18-23 h/kk 24-29 h/kk 30-  

h/kk 

henkilömäärä tuloraja       

1 588 15 % 21 % 29 % 31 % 33 % 35 % 



2 1084 10 % 14 % 19 % 20 % 21 % 22 % 

3 1701 9 % 11 %  14 % 15 % 16 % 18 % 

4 2103 8 % 10 % 12 % 13 % 14 % 15 % 

5 2546 7 % 9 % 11 % 12 % 13 % 13 % 

6 2924 6 % 8 % 10 % 10 % 11 % 11 % 

 

 

Sosiaalihuoltolain mukaisesta pitkäaikaisesta asumispalvelusta peritään hoivan osalta kotipalvelumaksun 

mukainen tulosidonnainen maksu asumispalveluun sovittujen tuntien mukaan.  

 

Kuljetuspalvelusta peritään linja-autotaksan mukainen omavastuuosuus sekä meno- ja paluumatkalta. 

Kutsutaksiliikennettä käyttävän, VPL tai SHL päätöksen taksilla suoritettavasta matkasta saaneen, ei tarvitse 

maksaa kutsutaksiliikenteessä lainkaan omavastuuosuutta. Taksimatkan toisen yksilöpäätöksen omaavan 

kanssa (eri taloudessa asuvan kanssa) yhdistellyt, ei tarvitse maksaa omavastuuosuutta.   

 

Luppokodin lyhytaikaisen laitoshoidon maksu 1.1.2020 alkaen 48,90 €. Maksukaton ylittymisen jälkeen 

maksu on 1.1.2020 alkaen 22,50 €.  Maksukatto vuonna 2020 on 683 € kalenterivuodessa. 

Päivä- ja yöhoidon maksu 1.1.2020 alkaen 22,50 €. 

Päivämaksu omaishoidon vapaan ajalta  11,40 €/vrk.  

 

Pitkäaikainen laitoshoito:  

Maksu on 85 % hoidossa olevan kuukausituloista. Jos suurempi tuloinen puoliso on laitoshoidossa, 

hoitomaksu voi olla enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaille taataan kuitenkin 

henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 110 €.  

 

 


