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Arvoisa kotihoidon asiakas / omainen 
 
Saat tämän kirjeen sen vuoksi, että olet kotihoidon piirissä tai olet maksajana laskussa, jolla 
maksetaan kotihoidon maksua Kirkkonummen kunnalle. Jatkuvan ja säännöllisen kotiin an-
nettavan palvelun (kotihoidon) maksuihin on tulossa muutos 1.7.2021 alkaen.  
Kotipalvelu katsotaan jatkuvaksi ja säännölliseksi, jos asiakas saa palvelua vähintään kerran 
viikossa ja lisäksi palvelun arvioidaan kestävän vähintään 2 kuukautta tai palvelu on tosiasial-
lisesti kestänyt jo vähintään 2 kuukautta.  
 
Asiakasmaksun muutos perustuu eduskunnan tekemiin sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksulain muutoksiin. Ikäihmisten palveluista lähetetään jatkuvan ja säännöllisen kotiin 
annettavan palvelun (kotihoidon) asiakkaille uusi asiakasmaksupäätös kesän 2021 aikana. 
Päätös korvaa aiemman asiakasmaksupäätöksen ja korjaamme tämän jälkeen laskutuksen 
vastaamaan uutta asiakasmaksua.   
 
Asiakasmaksun tulona huomioidaan tulorajan ylittävät bruttotulot. Tulorajat määräytyvät per-
heen koon mukaan. Tulorajojen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi työeläkeindeksin 
mukaisesti, ja tarkistetut euromäärät tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden 
alusta. Tulorajat ovat seuraavat:  
 
Perheen koko,  
henkilömäärä  

1  2  3  4  5  6  

Tuloraja, euroa kuu-
kaudessa  

588  1084  1701  2103  2546  2924  

 
Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun (kotihoidon) maksuja asiakasmaksu on 
alla olevan taulukon mukaisen maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukau-
situloista. 
 
Palvelutuntien  
määrä  
kuukaudessa  

Maksuprosentti perheen koon mukaan  
   

1  2  3  4  5  6 henkilöä tai 
enemmän  

0-4 h  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  

5-10  9%  8,75%  7,50%  7,50%  7,50%  7,50%  

11-20  14%  14%  13,50%  13%  12%  11%  

21-30  21%  20%  18%  15%  13%  11%  

31-40  28%  22%  18%  15%  13%  11%  

41-80  35%  22%  18%  15%  13%  11%  

yli 80 h  35%  22%  18%  15%  13%  11%  

 
Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä käytetään maksupro-
senttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan koko-
naisina tunteina. Sinun ei tarvitse tehdä mitään asiakasmaksun muuttumisen vuoksi.  
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