
 
 
TIEDOTE: Asiakasmaksulain uudistus astuu voimaan 1.7.2021 
 
   Asiakasmaksulain keskeiset muutokset ja vaikutukset kotihoidon ja tavallisen 
   palveluasumisen asiakasmaksuihin ja myönnettyjen palvelusetelien arvoon.  
    

Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun maksun sekä tavallisesta 
palveluasumisesta perittävän maksun periaatteet säilyvät ennallaan. Ainoastaan 
asiakkaan maksun pohjana käytettävään maksutaulukkoon tulee muutoksia. 
  
Tavallisen palveluasumisen ja säännöllisen kotihoidon maksut määräytyvät oheisen 
uuden maksutaulukon mukaan.  Kuukausimaksu perustuu asiakkaan hoito- ja 
palvelusuunnitelmassa mainittuihin kotipalvelun ja/tai kotisairaanhoidon suorittamiin 
tunteihin/kuukausi, perheen henkilömäärään ja bruttotuloihin seuraavasti: 
 
 

Henkil
ömäär

ä 

Tuloraja 
e/kk 

alle 4 t 
 

5-11 t 12-21 t 22-29 t 30-37 t Yli 38 t 

1 588 8 % 10 % 20 % 27 % 31 % 35 % 

2 1 084 7 % 8,75 % 17 % 23 % 24 % 24 % 

3 1 701 6 % 7,50 % 14 % 19 % 19 %       19 % 

4 2 103 6 % 7,50 % 14  % 16 % 16 % 16 % 

5 2 546 6 % 7,50 % 14  % 14 % 14 % 14 % 

6 2 924 6 % 7,50 % 12  % 12 % 12 % 12 % 

 
 
 
Asiakkaille lähetetään uudet maksupäätökset uuden taulukon mukaisesti 
laskettuna. Palveluseteliasiakkaiden palvelusetelin arvo muuttuu myös uuden 
maksutaulukon mukaisesti. Palveluseteliasiakkaille lähetetään uudet 
palvelusetelipäätökset kesäkuun loppuun mennessä. Uudet palvelusetelit astuvat 
voimaan 1.7.2021 alkaen.  
 
 
 
 
Tornion kaupunki 
Vanhus- ja hoitopalvelut 
Sairaalakatu 1 
95400 Tornio 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TIEDOTE: Asiakasmaksulain uudistus astuu voimaan 1.7.2021 
 
 Asiakasmaksulain keskeiset muutokset ja vaikutukset pitkäaikaisen perhehoidon 
 sekä tehostetun/ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasmaksuihin ja 
 myönnettyjen palvelusetelien arvoon.  

 
Pitkäaikaisen tehostetun/ympärivuorokautisen palveluasumisen ja pitkäaikaisen 
perhehoidon maksuperusteet muuttuvat uuden lain myötä.   
 

 Asiakkaan maksu kattaa jatkossa hoivan, ateriat ja tukipalvelut. Asiakkaalta ei 
voi enää periä muita erillisiä tukipalvelumaksuja 

 Asiakas maksaa palvelutuottajalle vuokran, joka sisältää myös sähkön ja veden 

 Asiakas maksaa lääkkeensä itse 

 Asiakkaan nettotuloista vähennetään asiakkaalle aiheutuvat asumiskulut, 
lääkekustannukset ja edunvalvojan palkkion perusmaksu sekä asiakkaalle tulee 
jäädä vähintään 164 euroa/kk käyttövaraa 

 Asiakkaan omavastuu, jonka asiakas maksaa suoraan palvelutuottajalle on 
enintään 85 % asiakkaan nettokuukausituloista tai enintään 42,5 % puolisojen 
yhteen lasketuista kuukausituloista, josta on tehty laissa säädetyt edellä mainitut 
vähennykset 

 Asiakkaan palvelusetelin arvo lasketaan palveluasumisen vuorokausihinnan ja 
asiakkaan omavastuun erotuksesta.  
 

 
Ympärivuorokautisen palveluasumisen maksun määrittämiseksi asiakkailta 
kerätään uudet tulo- ja menoselvitykset kesäkuun aikana.  
Palveluseteliasiakkaiden palvelusetelin arvo muuttuu myös uuden lain 
mukaisesti.  
 
 
 
 
Tornion kaupunki 
Vanhus- ja hoitopalvelut 
Sairaalakatu 1 
95400 Tornio 
 
 


