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1 Liikkumista tukevat palvelut (kuljetuspalvelu) 

1.1 Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu  

 

Omavastuu 3,10 euroa/yhdensuuntainen matka.  

Omavastuu 7–17-vuotiailta 1,55 euroa/yhdensuuntainen matka.  

 

Hyvinvointialueella noudatetaan siirtymävaiheessa vuoden 2022 mukai-

sia kuntakohtaisten hankintojen päätöksiä korvauskatosta. Taksimatkan 

korvauksen enimmäismäärä on sama kuin vuonna 2022. 

 

1.2 Vammaispalvelulain mukainen liikkumista tukeva palvelu  

 

Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten henkilöiden liikku-

mista tukevasta palvelusta voidaan periä enintään paikkakunnalla käy-

tettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu sii-

hen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu (Asiakasmaksuasetus 6 §).  

 

Kuljetuspalvelun omavastuut Espoon ja Kauniaisten alueella:  

 

Kuljetuspalvelun omavastuuna veloitetaan HSL:n hinnaston mukainen 

maksu.  

 

Yhdensuuntainen matka:  

 

• Aikuinen 3,10 euroa 

• Lapsi (7–17 v) 1,55 euroa 

 

Työ- ja opiskelumatkat 30 päivän kausilipun mukaan:  

 

• Aikuinen 70,60 euroa 

• Lapsi (7–17 v) 35,30 euroa 

• Opiskelija 42,36 euroa   

 

Espoon lähialue: Matka Espoon alueella tai Espoosta Kauniaisiin, Helsin-

kiin, Vantaalle, Kirkkonummelle, Nurmijärvelle ja Vihtiin.  

 

Kauniaisten lähialue: Matka Kauniaisten alueella tai Kauniaisista Espoo-

seen, Helsinkiin, Vantaalle, Kirkkonummelle, Nurmijärvelle ja Vihtiin. 
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Kuljetuspalvelun omavastuut Kirkkonummen ja Siuntion alueella:  
 

Omavastuuna veloitetaan HSL:n hinnaston mukainen maksu.  

 

Yhdensuuntainen matka: 

 

• Aikuinen 2,90 euroa 

• Lapsi 1,45 euroa (7–17 v) 

 

Työ- ja opiskelumatkat 30 päivän kausilipun mukaan:  

 

• Aikuinen 67,10 euroa 

• Lapsi (7–17 v) 33,55 euroa 

• Opiskelija 40,26 euroa   

 

Kirkkonummen lähialue: Matka Kirkkonummen alueella tai Kirkkonum-

melta Espooseen, Kauniaisiin tai Vihtiin.  

 

Siuntion lähialue: Matka Siuntion alueella tai Siuntiosta Kirkkonummelle, 

Inkooseen, Lohjalle tai Vihtiin. 

 

Kuljetuspalvelun omavastuut Hangon, Inkoon, Lohjan, Karkkilan, 

Vihdin, ja Raaseporin alueella:  

 

Kuljetuspalvelun omavastuuna veloitetaan matkan pituuden mukaisesti 

Matkahuollon hintataulukon mukainen hinta. Myös yli 100 kilometrin pi-

tuisista matkoista veloitetaan Matkahuollon voimassa olevien hintojen 

mukaan.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 Lisätietoa https://www.matkahuolto.fi/vuosilippujen-hinnat 

https://www.matkahuolto.fi/vuosilippujen-hinnat
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 Aikuinen  

Matkan 

pituus, 

kilomet-

rien ylä-

raja (km) 

22 mat-

kan 

hinta, 

euroa    

Yh-

den 

mat-

kan  

hinta, 

euroa 

Matkan 

pituus, 

kilo-

met-

rien 

yläraja 

(km)   

22 mat-

kan  

hinta, 

euroa 

Yhden 

mat-

kan  

hinta, 

euroa 

6   63,60   2,90  45   185,90   8,45   

9   69,60   3,20   50   200,50   9,11   

12   77,80   3,54   60   234,70   10,67   

16   86,60   3,94   70   267,50   12,16 

20   101,20   4,60   80   298,30   13,56   

25   117,30   5,33   90   326,70   14,85   

30   136,40   6,20   100   353,10   16,05 

35   154,10   7,00         

40   170,20   7,74         

 
 

 Lapsi, 7–17 v  

 

 

Matkan 

pi-

tuus, 

kilo-

met-

rien 

ylä-

raja 

(km) 

22 mat-

kan 

hinta, 

euroa    

Yhden 

matkan  

hinta, 

euroa   

Mat-

kan 

pi-

tuus, 

kilo-

met-

rien 

ylä-

raja 

(km)   

22 mat-

kan  

hinta, 

euroa    

Yhden 

mat-

kan  

hinta, 

euroa 

6   37,40   1,70 45   109,40   4,97 

9   41,00   1,86 50   118,00   5,36 

12   45,80   2,08 60   138,00   6,27 

16   50,90   2,31 70   157,30   7,15 

20   59,40   2,70 80   175,40   7,97 

25   68,90   3,13 90   192,10   8,73 

30   80,10   3,64 100   207,70   9,44 

35   90,70   4,12       

40   100,10   4,55       
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Hangon lähialue: Matka Hangon alueella tai Hangosta Raaseporiin. 

 

Raaseporin lähialue: Matka Raaseporin alueella tai Raaseporista Han-

koon, Inkooseen, Lohjalle tai Saloon. 

 

Inkoon lähialue: Matka Inkoon alueella tai Inkoosta Raaseporiin, Loh-

jalle, Kirkkonummelle tai Siuntioon. 

 

Lohjan lähialue: Matka Lohjan alueella tai Lohjalta Inkooseen, Karkki-

laan, Raaseporiin, Saloon, Siuntioon, Somerolle, Tammelaan tai Vihtiin. 

 

Vihdin lähialue: Matka Vihdin alueella tai Vihdistä Karkkilaan, Lopelle, 

Hyvinkäälle, Nurmijärvelle, Espooseen, Kirkkonummelle, Siuntioon tai 

Lohjalle. 

 

Karkkilan lähialue: Matka Karkkilan alueella tai Karkkilasta Lohjalle, Lo-

pelle, Tammelaan tai Vihtiin.  
 
 

Työmatkat: 

Omavastuuosuus peritään Matkahuollon hinnaston mukaisesti.  

 

Opiskelumatkat: 43 euroa/kk  

(Kelan koulumatkojen omavastuuta vastaava summa) 

 

Opiskelumatkat ovat maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin 

kuuluvilla opiskelijoilla. Opiskelijan tulee ilmoittaa vammaispalveluihin 

kuulumisestaan laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.   

 

Kuljetuspalvelumatkat muualla kuin asuinkunnan alueella: 

 

Vammaispalvelulain mukaisista vaikeavammaisten henkilöiden kuljetus-

palvelumatkoista muulla paikkakunnalla peritään omavastuuosuus   

 

• paikkakunnalla voimassa olevan vammaispalvelulain mukaisen 

kuljetuspalvelun omavastuun suuruisena (vakinainen asuminen) 

    

• Matkahuollon hinnaston mukaisesti, kun kyseessä on lomailu. Mat-

kan hinta määräytyy Matkahuollon 22 matkan vuosilipun kilomet-

ripohjaisen hinnoittelun pohjalta. 
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2 Päivätoiminta 

 
 

Vammaisten henkilöiden päivätoiminta 

  

Vammaisten henkilöiden päivätoiminnasta peritään maksu aterioista 

kappaleen 3 mukaisesti. Kuljetus päivätoimintaan on maksutonta kehi-

tysvammalain mukaisessa päivätoiminnassa. Vammaispalvelulain mukai-

sessa päivätoiminnassa peritään kuljetuspalvelumaksu vammaispalvelu-

lain mukaisen kuljetuspalvelun omavastuuosuuksien mukaisesti (kpl 1).  

 

• Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta: ateria- ja kuljetus-

maksu 

• Kehitysvammalain mukainen päivätoiminta: ateriamaksut. Kulje-

tus maksuton 

 

3 Vammaispalveluissa perittävät ateria- ja ylläpitomaksut 

 

Ateriamaksu peritään käytön mukaan. Ateriamaksua sovelletaan silloin, 

kun ateriat eivät sisälly muihin asiakkaan maksamiin maksuihin.  

 

Ateria Maksu / euroa 

Aamupala  1,60 

Välipala 1,60  

Iltapala 1,60  

Lounas 4,70  

Päivällinen 4,70  

 

Yksikössä toteutettavassa asumisessa ylläpito sekä asumiseen liittyvät 

yksikön keskitetyt hankinnat ja yhteisten tilojen käyttö: 
 

• Asukkaan ylläpitoon sisältyy 1–2 oheiseen listaukseen kirjattua 

keskitettyä hankintaa tai yhteisten tilojen käyttöä: 31 euroa  

• Asukkaan ylläpitoon sisältyy vähintään 3 oheiseen listaukseen kir-

jattua keskitettyä hankintaa tai yhteisten tilojen käyttöä: 66,50 

euroa   

 

Asiakasmaksun perusteena käytettävät keskitetyt hankinnat ja tilojen 

käyttö ovat seuraavat: 
 

• asumisyksikön asukkaille tarjoama internetyhteys tai tietokone 

• yhteisten tilojen päivittäinen sanomalehti, aikakauslehdet 

• siivoustarvikkeet, siivousvälineet ja siivousaineet tai WC-paperit 

• saunan käyttö, jos käyttöä ei peritä vuokran yhteydessä tai peritä 

erillistä saunamaksua 
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• yhteisissä tiloissa olevan pyykinpesukoneen, mankelin, kuivausko-

neen tai kuivaushuoneen käyttö 

• yhteisten harrastusvälineiden tai harrastustilojen käyttö, jos niiden 

käyttö ei sisälly vuokraan 

 

Edellä mainittujen yhteisten tilojen sekä aineiden ja tarvikkeiden käy-

töstä sovitaan asiakkaan kanssa tehtävässä suunnitelmassa. 

 

Ylläpitomaksu laskutetaan, mikäli asiakas on kuukauden aikana vähin-

tään viisi päivää paikalla. Ylläpitomaksua ei laskuteta, mikäli asiakas on 

paikalla alle viisi päivää. 

 

4 Kotipalvelu lapsiperheille 

 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:n mukaan kotipalvelulla tarkoitetaan 

asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten 

hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään 

kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. 

Lapsiperheillä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaa-

miseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei 

ole mahdollista alentuneen toimintakyvyn, synnytyksen, vamman tai 

muun vastaavanlaisen syyn perusteella. 

 

Asiakasmaksulain 10 e §:ssä määritellään säännöllisestä ja jatkuvasta 

kotona annettavasta palvelusta perittävistä maksuista. Kotipalvelun per-

hetyöntekijän käynneistä peritään maksu. Kotipalvelun ensiarviokäynti 

asiakkaan kotiin on maksuton.  

 

Kotipalvelu on maksutonta: 

 

• Erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille monitoimijaisen palve-

lutarpeen arvioinnin aikana, sosiaalihuoltolain mukaisen perhesosi-

aalityön asiakkuuden aikana, ja joiden palvelun tarve ja suunni-

telma sen toteutuksesta on kirjattu asiakassuunnitelmaan 

• Asiakkaille, joiden kotipalvelu on järjestetty lastensuojelun avo-

huollon tukitoimena 

• Perheen erityisestä tilanteesta johtuen sosiaalityöntekijän tai sosi-

aaliohjaajan arvion perusteella 

• Asiakkaille, joille on säännöllisesti myönnetty Kelan perustoimeen-

tulotukea 

• Erityistä tukea tarvitseville vammaisten lasten perheille monitoimi-

jaisen arviointijakson aikana tai tilanteessa, jossa perhe on pitkä-

aikaisesti säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelun tarpeessa ja ko-

tipalvelu on sisällytetty asiakassuunnitelmaan. 
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Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään säännöllisen kotipalvelun asiakas-

maksu, jos asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi pal-

velun sen alkamisesta lukien arvioidaan kestävän vähintään kaksi kuu-

kautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kaksi kuu-

kautta (Asiakasmaksulaki 7 b §). 

 

Mikäli asiakas hakeutuu palvelun piiriin uudelleen seuraavan puolen vuo-

den aikana palvelun päättymisestä tilapäisen tai säännöllisen kotipalve-

lun kestettyä vähintään kaksi kuukautta ja säännöllisen kotipalvelun kri-

teerit täyttyvät, palvelu jatkuu säännöllisenä.  

 

4.1 Tilapäinen kotipalvelu lapsiperheille 

 

Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään tilapäisen kotipalvelun maksu, mi-

käli palvelun tarve on alle kaksi kuukautta. Maksu määräytyy tilapäisen 

lapsiperheiden kotipalvelun päivittäisen käynnin pituuden mukaan alla 

olevan taulukon mukaisesti.   
 

Käynnin pituus Euroa/käynti 

alle tunti 7,00 

1 tunti – alle 2 tuntia 10,00 

2 tuntia – alle 4 tuntia 17,00 

4 tuntia- alle 6 tuntia 21,00 

yli 6 tuntia 27,00 

 

Jos asiakkaan luona käydään vuorokaudessa useita kertoja, maksu on 

korkeintaan 27 euroa vuorokaudessa. 

 

Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun maksua ei peritä, jos perheen 

bruttotulot alittavat perhekoon mukaisen maksuttomuuden ylärajan (kts. 

taulukko kappaleesta säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu). Tällöin 

perheen tulee toimittaa tulotietonsa asiakasmaksupäätöksiä tekevään 

yksikköön.     

 

Ryhmähoito Kirkkonummella: 

• Yksi lapsi: 8,00 euroa/käynti 

• Kaksi lasta tai enemmän: 16,00 euroa/käynti 

 

 

 

 

4.2 Säännöllinen kotipalvelu lapsiperheille  

 

Lapsiperheiden säännöllisestä kotipalvelusta peritään perheen tuloihin 

perustuva kuukausimaksu. Asiakasmaksu määräytyy palvelupäätökseen 
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kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen 

koon mukaan. (Asiakasmaksulaki 10 e §.) Perheellä tarkoitetaan yhteis-

taloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henki-

löitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia (Asia-

kasmaksuasetus 2 §). 

 

Tulona huomioidaan tulorajan ylittävät bruttotulot. Tulorajat määräyty-

vät perheen koon mukaan. Tulorajat ovat seuraavat: 

 

 

 

 

 

 

 

Jos perheen henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 

356 eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä.  

 

Lapsiperheiden säännöllisen kotipalvelun asiakasmaksu on alla olevan 

taulukon mukaisen maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä 

bruttokuukausituloista.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Perheen koko, 

henkilömäärä 

1 2 3 4 5 6 hen-

kilöä tai 
enem-

män 

Tuloraja, euroa 

kuukaudessa 

598 1103 1731 2140 2591 2976 

  Maksuprosentti perheen koon mukaan 

Palvelutunnit 
kuukaudessa 1 2 3 4 5 

6 hen-
kilöä 

tai 
enem-
män 

6 tai vähemmän 7,00 7,00 6,00 5,00 5,00 5,00 

7–10 9,00  9,00  8,00  7,00  6,00  5,00  

11–15 10,00  10,00  9,00  8,00  7,00  6,00  

16–20 11,00  11,00  10,00  9,00  8,00  7,00  

21–25 13,00  13,00  11,00  10,00  9,00  8,00  

26–30 15,00  15,00  12,00  11,00  10,00  9,00  

31–35 17,00  17,00  13,00  12,00  11,00  10,00  

36–40 19,00  19,00  14,00  13,00  12,00  11,00  

41–60 20,00  20,00  16,00  14,00  13,00  11,00  

yli 60 h 22,00  22,00  18,00  15,00  13,00  11,00  
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5 Asumispalvelut  

5.1 Pitkäaikainen sosiaalihuoltolain mukainen ympärivuorokautinen pal-

veluasuminen  

 

Pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen sisältää henkilön 

yksilöllisen tarpeen mukaisen vuorokaudenajasta riippumattoman hoidon 

ja huolenpidon, toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan, ate-

riat, vaatehuollon, siivouksen sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäy-

mistä edistävän toiminnan (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 21 c). Pitkä-

aikaisesta ympärivuorokautisesta palveluasumisesta on ennen vuotta 

2023 käytetty termiä pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen. 

 

Ympärivuorokautisesta palveluasumisesta voidaan periä asiakkaan tuloi-

hin perustuva asiakasmaksu, mikäli palvelun arvioidaan sen alkamisesta 

lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään 

kolme kuukautta (Asiakasmaksulaki 7 b §). 

 

Pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta palveluasumisesta peritään asiak-

kaan tuloihin perustuva asiakasmaksu. Asiakasmaksu on 85 % asiakkaan 

nettokuukausituloista, joista on tehty vähennykset. Asiakkaan käyttöön 

jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin vä-

hintään 167 euroa kuukaudessa. Käyttövaran suuruus tarkistetaan joka 

toinen vuosi työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. (Asiakasmaksulaki 

7 c §.) 

 

Mikäli asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista asunut yhteista-

loudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuu-

kausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, asiakasmaksu 

määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen nettokuukausitulojen perus-

teella. Tällöin maksu on 42,5 % yhteenlasketuista nettokuukausituloista, 

joista on tehty asiakasmaksulain 10 c §:ssä määritellyt vähennykset. 

Asiakkaalle tulee kuitenkin jäädä vähimmäiskäyttövara 167 euroa kuu-

kaudessa. Jos puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella 

määräytyvä maksu muodostuisi suuremmaksi kuin asiakkaan kuukausi-

tuloilla määräytyvä maksu, saa asiakkaalta periä enintään asiakkaan 

kuukausituloilla määräytyvän maksun suuruisen maksun. 

 

Käyttövaralla asiakas kustantaa henkilökohtaiset menonsa kuten mah-

dollisten kuljetusten omavastuuosuudet, vaatteet, henkilökohtaisen hy-

gienian, puhelimesta aiheutuvat kulut ja muut mahdolliset kulut, jotka 

eivät sisälly palveluun. 

 

Mikäli asiakas asuu asumispalveluyksikössä, jossa vuokra ei sisälly asia-

kasmaksuun, noudatetaan asiakasmaksuperusteita sillä poikkeuksella, 

että asiakas maksaa vuokran suoraan vuokranantajalle. Asiakkaan 
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maksama vuokra huomioidaan vähennyksenä asiakasmaksun perusteena 

olevista tuloista. 

 

Asiakas maksaa palveluntuottajalle vuokraa vuokrasopimuksen voimas-

saolopäiviltä, myös poissaolon aikana. Sairaalahoidosta, kuntoutuksesta 

ja muusta laitoshoidosta asiakas maksaa kyseisestä palvelusta veloitet-

tavan asiakasmaksun. 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta asukkaat ovat julkisen terveyden-

huollon piirissä samoin perustein kuin kotona asuvat henkilöt. Asumis-

palveluyksikössä asuvalla julkisen terveydenhuollon kulut kerryttävät 

normaalisti terveydenhuollon maksukattoa.  

 

 

5.2 Pitkäaikainen vammaispalvelulain ja erityishuoltolain mukainen ym-

pärivuorokautinen palveluasuminen 

 

Pitkäaikaisen vammaispalvelulain ja erityishuoltolain mukaisessa ympäri-

vuorokautisessa palveluasumisessa ei peritä maksua hoivasta ja huolen-

pidosta (Asiakasmaksulaki). Asiakasmaksut peritään ylläpidosta ja ateri-

oista Luvun 3 mukaisesti (Vammaispalvelujen ylläpito- ja ateriamaksut).  

   

5.3  Lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen  

 

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen (lyhytaikaisen te-

hostetun palveluasumisen) asiakasmaksu sisältää hoivan ja huolenpidon, 

ateriat, tukipalvelut, asumisen kustannukset ja muun ylläpidon. Hoito 

järjestetään asiakkaan kodin ulkopuolella ja muuna kuin laitoshoitona. 

 

• 16 vuotta täyttäneet: 26,00 euroa/vuorokausi 

• alle 16-vuotiaat: 11,60 euroa/vuorokausi. Asiakasmaksuna 

peritään omaishoitajan lakisääteisen vapaan asiakasmaksua vas-

taava maksu. 

 

5.4 Yhteisöllinen asuminen  

 

Lyhytaikainen yhteisöllinen asumispalvelu: 22,50 euroa/vuorokausi 

 

Yhteisöllisessä asumisessa, jossa asiakas saa jatkuvaa ja säännöllistä ko-

tona annettavaa palvelua, peritään maksut hyvinvointialueen säännölli-

sen kotihoidon maksuperusteiden mukaisesti (Lisätietoa säännöllisen ko-

tihoidon maksuista kappaleessa 11.2, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialu-

een sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut -ohjeessa (www.luvn.fi-

http://production.luvn-cms.finland.wdr.io/sites/default/files/2022-12/L%C3%A4nsi-Uudenmaan%20hyvinvointialueen%20sosiaali-%20ja%20terveydenhuollon%20asiakasmaksut%202023.pdf


12 

(15) 

 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue PL 33, 02033 LÄNSI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE www.luvn.fi 

Västra Nylands välfärdsområde  PB 33, 02033 VÄSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE kirjaamo@luvn.fi 

Western Uusimaa Wellbeing Services County P.O. Box 33, 02033 WESTERN UUSIMAA WELLBEING SERVICES COUNTY 

  

 

sivuilla). Lisäksi asiakas maksaa ateriapalvelusta erikseen. Ateriapalve-

lun maksu on 261 euroa kuukaudessa. Maksu sisältää päivittäiset ateriat. 

 

Yhteisöllisestä asumisesta on ennen vuotta 2023 käytetty termiä pitkäai-

kainen palveluasuminen.  

 

5.5 Tuettu asuminen  

  

 

Tuettu asuminen vammaisille henkilöille: ylläpito- ja ateriamaksut 

kappaleen 3 mukaisesti (Vammaispalveluissa perittävät ateria- ja ylläpi-

tomaksut). 
 
 

5.6 Asumisvalmennus vammaispalveluissa  

 

Asiakasmaksu peritään jakson kaikilta päiviltä, myös tulo- ja lähtöpäi-

vältä. 

 

Alle kuukauden kestävä asumisvalmennus tai asumisharjoittelu: 

14,90 euroa asumispäivältä. Lisäksi peritään ateriamaksut käytön mu-

kaisesti. 

 

Mikäli yksikössä toteutettava asumisvalmennus kestää yhtäjak-

soisesti kuukauden tai yli, peritään vuokraa korvaava asumismaksu 

250,00 euroa kuukaudessa. Maksua ei peritä, mikäli asiakkaalla on oma 

asunto, josta hän jo maksaa vuokran tai yhtiövastikkeen ja asumiskus-

tannukset. Lisäksi peritään ateria- ja ylläpitomaksut käytön mukaisesti.  
 

5.7 Omaishoitajan lakisääteinen vapaa  

 

Omaishoitajan lakisääteisestä vapaasta peritään maksuna 11,60 euroa 

vuorokaudelta. Maksu peritään aikuisilta ja lapsilta. Asiakasmaksun li-

säksi ei peritä erillismaksuja aterioista tai muista palvelupakettiin kuulu-

vista palveluista. (Asiakasmaksulaki 6 b §.) 

 

Asiakasmaksua ei peritä palvelusetelillä järjestetystä palvelusta (Asia-

kasmaksulaki 12 §), eikä asiakkailta, joilla omaishoidon tuki on osa vam-

maispalvelulain (1987/380) 8 §:n mukaista palveluasuminen kotiin -pal-

velukokonaisuutta. Omaishoidon vapaiden asiakasmaksuja ei peritä rin-

tamaveteraaneilta. 
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6 Perhehoito  

 

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpi-

don järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. 

Hyvinvointialue tekee toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa tai 

sopimuksen perhehoidon järjestämisestä yksityisen perhehoidon tuotta-

jan kanssa (Perhehoitolaki 263/2015). 

 

6.1 Lyhytaikainen perhehoito 

 

Lyhytaikainen perhehoito, yli 16-vuotiaat: 26 euroa/vuorokaudelta 

Lyhytaikainen perhehoito, alle 16-vuotiaat: 11,60 euroa/vuorokaudelta 

 

Ateriamaksua ei peritä erikseen. 

 

Vammaispalveluiden järjestämä osavuorokautinen perhehoito on asiak-

kaalle maksutonta. 

 

6.2 Pitkäaikainen perhehoito 

 

Pitkäaikaisesta perhehoidosta ja ammatillisesta perhehoidosta 

peritään asiakkaan kuukausitulojen mukainen maksu. Maksu on enintään 

85 % nettokuukausituloista. Käyttövaraksi asiakkaalle jää 15 % netto-

kuukausituloista, kuitenkin vähintään 167 euroa kuukaudessa. (Asiakas-

maksulaki 7 c §.) Maksu peritään edellä mainitun mukaisesti, jos palve-

lun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasi-

allisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta.  

 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) no-

jalla järjestettävästä pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään 16 

vuotta täyttäneeltä asiakkaalta ylläpito- ja ateriamaksut (kappale 3, 

Vammaispalveluissa perittävät ateria- ja ylläpitomaksut). (Asiakasmak-

sulaki 4 § 2 mom.) Lisäksi pitkäaikaisessa perhehoidossa peritään vuok-

raa korvaavana asumismaksuna 250 euroa kuukaudessa.  

 

Alle 16-vuotiaalta peritään korvauksena hoidosta, ylläpidosta tai huol-

losta lapsilisä ja vammaistuki siltä ajalta, jonka perhehoito kestää. Lapsi-

lisä peritään kokonaisuudessaan. Vammaistuki peritään siten, että asiak-

kaalle jätetään käyttövaraksi 15 % vammaistuesta, kuitenkin vähintään 

167 euroa kuukaudessa. 
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7 Laitoshoito 

7.1 Lyhytaikainen laitoshoito  

 

Lyhytaikainen laitoshoito:  

49,60 euroa hoitopäivältä.  

Maksukaton täyttymisen jälkeen peritään lyhytaikaisen laitoshoidon yllä-

pitomaksuna 22,80 euroa hoitopäivältä. Ylläpitomaksua ei peritä alle 18-

vuotiailta. (Asiakasmaksulaki 6 a § ja - asetus 12 §) 

 

Kuntoutushoito (vammaiselle tai kehitysvammaiselle henkilölle 

laitoshoitona annettu kuntoutushoito): 17,10 euroa hoitopäivältä. 

Maksukaton täyttymisen jälkeen maksutonta. (Asiakasmaksuasetus 14 

§.) 

 

Alle 18-vuotiailta lyhytaikaisen laitoshoidon maksu peritään korkeintaan 

7 hoitopäivältä kalenterivuoden aikana, jonka jälkeen hoito on maksu-

tonta (Asiakasmaksuasetus 12 §).  

 

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu peritään tulo-, sairaalassaolo- ja lähtö-

päiviltä. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä lai-

tos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy. (Asiakasmak-

sulaki 6 a § ja -asetus 12 §.) 
 

7.2 Pitkäaikainen laitoshoito 

 

Asiakasmaksulain 7 b §:n mukaan hyvinvointialue saa periä pitkäaikai-

sen laitoshoidon maksun, jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien 

kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuu-

kautta. Maksu voidaan periä terveydenhuoltolain (1326/2010) 67 §:n 1 

momentissa tarkoitetusta laitoshoidosta tai sosiaalihuoltolain 

(1301/2014) 22 §:ssä tarkoitetun laitospalvelun toimintayksikössä anne-

tusta ympärivuorokautisesta laitospalvelusta.  

 

Tämän maksuperusteen mukaista asiakasmaksua ei kuitenkaan saa periä 

kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 2 §:n 3 

kohdassa tarkoitetusta kuntoutuksesta laitoksessa. 

 

Laitoshoidon asiakasmaksu peritään kuukausimaksuna jakson kaikilta 

hoitopäiviltä, myös tulo- ja lähtöpäiviltä. Jos asiakas siirtyy välittömästi 

toiseen yksikköön, lähettävä yksikkö ei saa periä maksua siltä päivältä, 

jolloin asiakas siirtyy. (Asiakasmaksulaki 6 a § ja -asetus 12 §.) 

 

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään asiakasmaksulain 7 c §:n mukai-

nen, asiakkaan tuloihin perustuva asiakasmaksu. Asiakasmaksu on 85 % 
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asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulain 10 c 

§:n mukaiset vähennykset. Asiakkaan käyttöön jää kuukausittain käyttö-

vara, joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 112 euroa kuukau-

dessa. Jos asiakkaalla on puoliso, ja kumpikin puolisoista on pitkäaikai-

sessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhe-

hoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, määräytyy maksu edellä mai-

nituin perustein.  

 

Alle 16-vuotiaalta peritään korvauksena hoidosta, ylläpidosta tai huol-

losta lapsilisä ja vammaistuki siltä ajalta, jonka laitoshoito kestää. Lapsi-

lisä peritään kokonaisuudessaan. Vammaistuki peritään siten, että asiak-

kaalle jätetään käyttövaraksi 15 % vammaistuesta, kuitenkin vähintään 

112 euroa kuukaudessa. 

 

8 Asiakasmaksun alentaminen tai maksusta vapauttaminen 

 

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palve-

luista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä peri-

mättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa 

henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen 

elatusvelvollisuuden toteuttamista. Asiakasmaksun alentamisen tai mak-

suvapautuksen hakeminen ovat ensisijaisia toimeentulotukeen nähden. 

(Asiakasmaksulaki 11 §.) 

 

Asiakasmaksun alentamista tai maksuvapautusta haetaan sille tarkoite-

tulla hakemuslomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuk-

sesta on käytävä ilmi, mihin maksuun alennusta tai vapautusta haetaan, 

mistä alkaen sekä millä perusteilla. Päätös alentamisesta tai maksuva-

pautuksesta tehdään tapauskohtaisen harkinnan perusteella. 

 

Lisätietoja asiakasmaksun alentamisen tai maksuvapautuksen hakemi-

sesta löytyy verkkosivustolta www.luvn.fi/asiakasmaksut: 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen alentaminen tai peri-

mättä jättäminen | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (luvn.fi) 

 

9 Lisätietoa asiakasmaksujen perusteista  

 

Lisätietoa asiakasmaksujen perusteista löytyy Länsi-Uudenmaan hyvin-

vointialueen asiakasmaksut -oppaasta. Verkkosivuosoite on 

www.luvn.fi/asiakasmaksut.  

 

Suora linkki oppaaseen:  

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen. 

https://www.luvn.fi/fi/meilla-asiakkaana/asiakasmaksut/sosiaali-ja-terveyspalvelujen-asiakasmaksujen-alentaminen-tai-perimatta-jattaminen
https://www.luvn.fi/fi/meilla-asiakkaana/asiakasmaksut/sosiaali-ja-terveyspalvelujen-asiakasmaksujen-alentaminen-tai-perimatta-jattaminen
http://production.luvn-cms.finland.wdr.io/sites/default/files/2022-12/L%C3%A4nsi-Uudenmaan%20hyvinvointialueen%20sosiaali-%20ja%20terveydenhuollon%20asiakasmaksut%202023.pdf

