
LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN ASIAKASMAKSUT 1.1.2019 ALKAEN 
 

Asiakas maksaa kotipalvelusta bruttotulojen, perheen koon ja palvelun määrän mukaan 

määräytyvän kuukausimaksun tai käynnin pituuden mukaan määräytyvän käyntimaksun 

(asiakasmaksulaki 1992/732, asiakasmaksuasetus 1992/912). 
 

Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu ( alle 3 kk) 
 

Käynnin pituus euroa/käynti 

0 – 2 tuntia 10 

2 tuntia – alle 4 tuntia 15 

4 tuntia – alle 6 tuntia 25 

yli 6 tuntia 30 
 

 

Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kohtuullinen maksu. Tilapäisen lapsiperheiden 

kotipalvelun maksua ei peritä, jos perheen bruttotulot alittavat perhekoon mukaisen 

maksuttomuuden ylärajan alla olevan taulukon mukaan. 
 

Perheenjäsenten 
lukumäärä 

Maksuttomuuden 
yläraja euroa/kk 

2 1 063 

3 1 667 

4 2 062 

5 2 496 

6 2 866 
 
 

Jatkuva ja säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu (yli 3 kk ja vähintään kerran viikossa) 
 

Jatkuvasta ja säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään kuukausimaksu. Palvelu 

katsotaan jatkuvaksi ja säännölliseksi, mikäli palvelua käytetään vähintään kerran viikossa tai 

useammin. Tällöin peritään kohtuullinen kuukausimaksu, joka määräytyy palvelun laadun ja 

määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan (asiakasmaksuasetus 3 §). 

Asiakas voi anoa maksujen alentamista/maksuttomuutta jos perheen toimeentulo vaarantuu 

maksujen johdosta. Maksuttomuuden/maksun alentamisen arviointi säännöllisen 

kotipalvelumaksun osalta perustuu voimassa olevaan toimeentulotukilaskelmaan. 
 

Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä 

bruttokuukausituloista oheisen taulukon mukaan: 
 

 
Perheen 
jäsenten 
määrä 

 

Maksutto- 
muuden 
yläraja 
€/kk 

Palveluun käytetty aika  kuukaudessa 

Maksuprosentti tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista 

1- 5 
h/kk 

6-11 
h/kk 

12-20 
h/kk 

21-30 
h/kk 

31-44 
h/kk 

45- 
h/kk 

% % % % % % 

2 1 063 7 10 13 16 19 22 

3 1 667 6 8 10 13 15 18 

4 2 062 5 7 9 11 13 15 

5 2 496 4 6 7 9 11 13 

6 2 866 3 5 6 8 9 11 
 

 

Jos perheen henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia 

alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Perittävä enimmäistuntimaksu 

voi olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen (Asiakasmaksulaki 2 §). 


