SÄÄNNÖLLISTEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT
Rovaniemen kaupungin kotiin annettavien palveluiden asiakasmaksun perusteet:
● Asiakasmaksua peritään palveluista, jotka sovitaan yhdessä asiakkaan ja/tai
hänen edustajansa kanssa hoito- ja kuntoutussuunnitelmassa ja jotka
määritellään kotiin annettavien palveluiden palvelupäätöksessä.
● Kotiin annettavat palvelut voivat olla: Kotipalvelua, kotisairaanhoitoa tai
molempien palveluiden muodostamaa kotihoitoa

● Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta on vahvistanut 28.4.2021 (§ 53)
asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen.
Asiakasmaksun määräytyminen:
Asiakasmaksua määritettäessä kuukausituloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän

sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa
elävän henkilön - puoliso veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot
(Asiakasmaksulaki 10 f §).
Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneen
vuoden keskimääräinen kuukausitulo.
Tuloina huomioidaan:
● Työtulot

● Eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot, rahana maksettava
syytinki
● Pääomatulot, kuten korkotulot, vuokratuotot ja vastaavat
● Metsän laskennallinen tuotto

● Kelan eläkettä saavan hoitotuki
Tuloina ei oteta huomioon vammais- ja asumistukea, eikä myöskään omaishoidontukea.
Asiakasmaksu määritetään yhteenlasketuista bruttotuloista. Näistä tuloista vähennetään
ensin kotona annettavan hoidon tulorajan mukainen summa (liitteessä).

Lisäksi tuloista vähennetään:
-

perhesuhteista johtuvat elatusapuun verrattavat kustannukset (ei puolisoiden

-

avopuolisoiden yhteistalouden purkamistilanteessa tarkoitettu pesänjakajan tai

-

kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus,

-

tuomioistuimen tai holhousviranomaisen hänelle määräämän edunvalvojan/

välinen)

tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka on suoritettava rahana
joka on suoritettava rahana

edunvalvontavaltuutetun palkkion perusmaksu, enintään 440 € tai 280 €/vuosi,
liitä mukaan tuomioistuimen tai holhousviranomaisen päätös sekä tosite
maksusta.

Tämän jälkeen lasketaan palvelun määrän ja perhekoon mukaisesti määrittyvä
prosenttiosuus tuloista ja tämä on asiakkaan maksama kotihoidon asiakasmaksu.
Prosenttisosuudet näkyvät liitteessä.

Asiakasmaksu voi olla enintään 53 euroa/tunti. Sairaalahoidon, kuntoutuksen tai
vastaavien poissaolojen osalta maksua ei peritä. Lomien tai omaisen hoitaessa tai
vastaavien osalta maksua ei peritä yli viisi (5) päivää ylittäviltä poissaoloista.
Asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa tehdään uusi palvelutarpeen arvio ja

palvelutuntien määrän määrittäminen ja maksupäätös astuu voimaan muuttumista
seuraavan kuukauden alusta lukien.

Asiakasmaksun tarkistus tehdään kahden vuoden välein. Maksut tarkistetaan myös heti,
jos asiakas saa kokonaan uuden tulolähteen esimerkiksi hoitotuen tai mikäli tuloissa

tapahtuu muutoksia. Mikäli perhesuhteissa tapahtuu muutoksia (esim. leskeytyminen),
maksut tarkistetaan muuttuneen tilanteen mukaiseksi.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen

edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään
vuoden ajalta (Asiakasmaksulaki 10 j §).
Mikäli asiakas on tyytymätön tehtyyn asiakasmaksupäätökseen, on hänellä oikeus hakea
siihen muutosta päätöksessä olevan oikaisuvaatimuksen mukaisesti.
Liitteenä ohje sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamisen hakemiseen Ikäihmisten
palveluissa.

