
      

 
  

Lempäälän 
Ehtookoto ry 
Palveluasumisen hinnasto 2019 
Kotihoito & Ehtoorinne 

 
LEMPÄÄLÄN EHTOOKOTO RY 



 

  

Lempäälän Ehtookoto ry. 
 
Postiosoite: Puhelinvaihde: Internet: Sähköpostit: Y-tunnus: 
Katepalintie 9 
37500 Lempäälä 0400 525 292 www.ehtookoto.fi etunimi.sukunimi@ehtookoto.fi 0150782-3 

1 

 
  



 

  

Lempäälän Ehtookoto ry. 
 
Postiosoite: Puhelinvaihde: Internet: Sähköpostit: Y-tunnus: 
Katepalintie 9 
37500 Lempäälä 0400 525 292 www.ehtookoto.fi etunimi.sukunimi@ehtookoto.fi 0150782-3 

2 

Sisällys 
 
 
 
Sisällys ............................................................................................................................ 2 

Asuinhuoneistojen vuokrat ............................................................................................ 3 

Ateriapalvelujen hinnasto .............................................................................................. 4 

Ateriapakettien hinnasto: .............................................................................................. 4 

Peruspalvelumaksu ja säännöllisestä kotihoidosta perittävä asiakasmaksu ................. 5 

Peruspalvelumaksu ........................................................................................................ 5 

Peruspalvelumaksun suuruus ........................................................................................ 5 

Säännöllisestä ja jatkuvasta kotihoidosta perittävä asiakasmaksu ................................ 6 

Tulojen vaikutus kotihoidon asiakasmaksuun ................................................................ 7 

Asiakasmaksun tulorajat ja maksuprosentit .................................................................. 8 

Asiakasmaksun tarkistaminen ja periminen poissaolojen ajalta .................................... 9 

Poissaolojen vaikutus maksuun .................................................................................. 9 

Kesken kalenterikuukauden alkavat ja päättyvät hoitosuhteet .................................. 9 

Tukipalvelujen maksut ja tilapäinen kotihoito ............................................................. 10 

Tuet ja etuudet ............................................................................................................ 11 

Eläkkeensaajan asumistuki ....................................................................................... 11 

Eläkettä saavan hoitotuki .......................................................................................... 11 

Hoitotukien määrät 2019 ......................................................................................... 12 

Kotitalousvähennys ................................................................................................... 13 

Asiakasmaksun kohtuullistaminen ............................................................................... 13 

 

  



 

  

Lempäälän Ehtookoto ry. 
 
Postiosoite: Puhelinvaihde: Internet: Sähköpostit: Y-tunnus: 
Katepalintie 9 
37500 Lempäälä 0400 525 292 www.ehtookoto.fi etunimi.sukunimi@ehtookoto.fi 0150782-3 

3 

Asuinhuoneistojen vuokrat 
 
 
 

KIINTEISTÖ/ASUNNOT: m² Vuokra sähkö 
€/kk 

vesi 
€/hlö/kk 

     

EHTOOKOTO: 1/1,2,3, 
(SOLUASUNTO) 

33 356,25 20,20 16,50 

EHTOOKOTO: ASUNNOT 2 - 11 50 529,50 25,15 16,50 

PAPPILANKODIT: ASUNNOT 12 - 21 

35 410,60 20,20 16,50 

50 536,10 25,15 16,50 

HÖYTÄMÖ: ASUNNOT 22 – 31 25 328,00 19,60 16,00 

EHTOORINNE: ASUNNOT 201 – 211 

21,5+10,5 349,20 20,20 16,50 

38+7 445,50 22,70 16,50 

EHTOO: ASUNNOT 32 – 43 

38 434,80 20,20 16,50 

48 482,80 23,00 16,50 

MAJAUSKOTI: ASUNNOT 44 – 67 

28 315,75 19,70 16,50 

36 398,90 20,20 16,50 
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Ateriapalvelujen hinnasto 
 
 
Hinta ravintolassa: Kotiin pakattu ateria: 
    
Aamupala 3,40 € Aamupala 3,80 € 
Lounas 6,80 € Lounas 6,95 € 
Päivällinen 3,80 € Päivällinen 3,95 € 

 

Ateriapakettien hinnasto: 
 
Ateriapaketin sisältö: Hinta ravintolassa: Kotiin pakatut ateriat: 
   
Aamupala ja lounas 285,00 € 285,00 € 
   
Aamupala, lounas & 
päivällinen 

380,00 € 410,00 € 

   
Aamupala, lounas, 
päivällinen & iltapala 

438,00 € 469,00 € 

   
Aamupala, lounas & 
iltapala 

340,00 € 367,00 € 

   
Aamupala, päivällinen 
& iltapala 

260,00 € 285,00 € 

 
 
Ateriapalvelut tuottaa ja laskuttaa Pito- ja lounaspalvelu T:mi Satu Luukas 
 
Lisätietoja:  
Satu Luukas 
p. 0400 634 019 
ravintola@ehtookoto.fi 
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Peruspalvelumaksu ja säännöllisestä 
kotihoidosta perittävä asiakasmaksu 
Mihin perustuvat? Miten määrittyvät? 
 

Peruspalvelumaksu 
Peritään kaikilta palvelukeskuksen alueella asuvilta 
 
 Palveluasuminen poikkeaa normaalista vuokra-asumisesta siten, että 

palvelukeskukseen muuttamisen perusteena on aina oltava jonkin asteinen 
tuen, ohjauksen tai avuntarve. 
 

 Peruspalvelumaksu peritään kaikilta palvelukeskuksen asukkailta, koska 
asukkaalla on palvelukeskuksen palvelut ja ammattitaitoinen henkilökunta 
viivytyksettä saatavillaan ympärivuorokautisesta, vuoden jokaisena päivänä. 
Myös akuutisti ja tilapäisesti. 
 

 Peruspalvelumaksuun sisältyy: 
o Mahdollisuus saada palvelukeskuksen henkilökunnalta apua 24h/vrk 

vuoden jokaisena päivänä. 
o Ehtookodon sairaanhoitajien vastaanottopalvelut 

(ei kotikäynnit) 
o Ehtookodon palveluohjaajan ja toimistosihteerin palvelut 
o Asukkaiden kuntosaliryhmät ja yksilökuntoutus 
o Ehtookodon viriketoiminta ja juhlat sekä pääsääntöisesti kaikki 

tapahtumat 
 

Peruspalvelumaksun suuruus 
 
 Peruspalvelumaksu rivitaloalueella kotihoidon asiakkailta 60,00 €/kk 
 Peruspalvelumaksu Ehtoorinteen muistityön yksikössä 100,00 €/kk 

o Ehtoorinteen peruspalvelumaksu sisältää huoneiston siivouksen ja 
ryhmäkodin asukkaiden päiväkahvin. 
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Säännöllisestä ja jatkuvasta kotihoidosta perittävä 
asiakasmaksu 
 
 
 Jatkuvasti ja säännöllisesti annettavasta kotihoidosta peritään palvelun laadun 

ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan 
määräytyvä asiakasmaksu. 
 

 Maksu perustuu kotihoidon asiakasmaksuista annettuun asiakasmaksulakiin ja 
-asetukseen. 

 
 Asiakasmaksun määräytymisperusteet ovat yhteneväiset Lempäälän kunnan 

kanssa Lempäälän Ehtookoto ry:n ja Lempäälän kunnan 
ostopalvelusopimuksen mukaisesti. 

 
 Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa on määritelty säännöllisen palvelun 

sisältö. 
 
 Asiakasmaksun määrittämiseksi/tarkistamiseksi kotihoidon henkilökunta voi 

pitää 1-2 viikkoa käynti- ja palveluseurantaa asiakkaalla kirjaten ylös asiakkaan 
saamat palvelut ja niihin kuluvan ajan. 
 

 Kaikille palvelukeskuksen alueella asuville asiakkaille määritellään asiakasmaksu 
sivulta 5 löytyvän taulukon mukaan. 

 
 Satunnaisia ja tilapäisiä palveluja käyttävien asiakkaiden asiakasmaksu 

määräytyy alimman maksuluokan mukaan. Säännöllisiä 
(viikoittaisia/päivittäisiä) palveluja käyttävien asiakkaiden maksuluokka 
määräytyy palveluihin kuluvan ajan perusteella. Tehostetussa 
palveluasumisessa asiakasmaksu määritellään aina ylimmän maksuluokan 
mukaan. 

 
 Asiakasmaksun määrittämiseksi tulee asiakkaan täyttää ja palauttaa 

Ehtookodolle Tulo- ja varallisuustietolomake sekä liittää lomakkeeseen 
työeläkeyhtiöiden ja Kelan vuosi-ilmoitukset, joista käy ilmi maksettavien 
eläkkeiden ja etuuksien bruttosummat sekä viimeisin verotuspäätös. 



 

  

Lempäälän Ehtookoto ry. 
 
Postiosoite: Puhelinvaihde: Internet: Sähköpostit: Y-tunnus: 
Katepalintie 9 
37500 Lempäälä 0400 525 292 www.ehtookoto.fi etunimi.sukunimi@ehtookoto.fi 0150782-3 

7 

Tulojen vaikutus kotihoidon asiakasmaksuun 
 
 Kuukausituloina otetaan huomioon asiakkaan sekä asiakkaan kanssa 

yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvan 
henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Esim. 
Eläkettä saavan hoitotuki. 
 

 Maksu määritellään hakijan bruttotulojen mukaan 
(=tulot ennen ennakonpidätystä). 

 
Huomioon otettavat tulot 
 
Maksua määrättäessä kuukausituloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä 
hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa 
elävän henkilön 
 
 veronalaiset ansiotulot (bruttotulot), 
 veronalaiset pääomatulot (bruttotulot)  
 verosta vapaat bruttotulot 
 eläkkeen saajan hoitotuki. 

 
Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi 
kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. 
 
Metsätulona otetaan huomioon metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta 
kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja 
metsätalouden korot. Verohallinto on antanut kunnittain päätöksen metsän 
keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta.   
 
Omaisuuden määrä ei vaikuta maksun suuruuteen, mutta omaisuudesta saatavat 
säännölliset korko-, osinko- ja vuokratulot otetaan huomioon maksua määrättäessä. 
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Pääomatuloista otetaan huomioon bruttomääräisesti 
 
 vuokratulot (vuokratuloista vähennetään yhtiövastike tai kiinteistön hoitokulut; 

vuokratuloja voi saada esim. asunto-osakkeesta, asuintalosta, liiketiloista, 
tontista ja viljelysmaasta sekä irtaimistosta) 

 korot (esim. pankkitalletuksista ja obligaatioista yms. joukkolainoista) 
 osingot (esim. pörssi- ja puhelinosakkeista) 
 tuotto- ja voitto-osuudet (esim. rahastoista) ja vastaavat vuosittain 

maksettavat tulot tai tulot, jotka ovat asiakkaan määrättävissä riippumatta 
siitä, ovatko ne nostettavissa. 
 

Tulot, joita ei oteta huomioon 
 
 vammaisetuuksista annetun lain (570/2007 ja 1050/2009) mukaista etuutta (alle 16-

vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, ruokavaliokorvaus ja 
veteraanilisä) 

 asumistukea 
 tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja 
 rintamalisää, (ylimääräinen rintamalisä otetaan tulona huomioon) 

Asiakasmaksun tulorajat ja maksuprosentit 
 
 
Tunnit/kk, maksuluokka ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista: 

Henkilö- 
Määrä: 

Tuloraja 
€/kk: 

Enintään 
3 h. 

4-12 h. 13-28 h. 29-45 h. 46 h. tai 
yli 

  
Maksu-
luokka 
I 

Maksu-
luokka 
II 

Maksu-
luokka 
III 

Maksu-
luokka 
IV 

Maksu-
luokka 
V 

1 576,00 6 % 15 % 23 % 32 % 35 % 

2 1 063,00 4 % 10 % 16 % 20 % 22 % 
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Asiakasmaksun tarkistaminen ja periminen 
poissaolojen ajalta 
 
 Kotihoidon maksu määrätään toistaiseksi ja se tarkistetaan seuraavissa 

tilanteissa: 
 

o Asiakkaan maksukyky muuttuu oleellisesti 
o Asiakkaan perheolosuhteet muuttuvat 
o Maksu on määritelty virheellisin perustein 
o Asiakkaan palvelujen tarve muuttuu 
o Määräaikaistarkistukset 

 
 
Poissaolojen vaikutus maksuun 
 
 Jos asiakas on kalenterikuukauden aikana poissa sairaalahoidon vuoksi yli 14 

vuorokautta, maksaa asiakas ko. kuukaudelta vain puolet asiakasmaksusta. 
 

 Jos asiakas on sairaalahoidon vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, maksaa 
asiakas vain peruspalvelumaksun. 

 
 Peruspalvelumaksu peritään aina, myös poissaolokuukausilta. 

 
 
Kesken kalenterikuukauden alkavat ja päättyvät hoitosuhteet 
 
 Jos asiakkaan hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, 

lasketaan asiakasmaksulle vuorokausihinta käyttäen jakajana ko. kuukauden 
päivien lukumäärää. 
 

 Asiakasmaksu peritään läsnäolopäiviltä vuorokausihinnan mukaisesti kertoen 
vuorokausihinta läsnäolopäivien lukumäärällä. 

 
 Tulo- ja lähtöpäivä lasketaan mukaan laskutettaviksi päiviksi. 
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Tukipalvelujen maksut ja tilapäinen kotihoito 
 
 
Saattopalvelu (esim. lääkärikäynnille tmv.) 
Henkilökunta saattaja  15,00 €/tunti 
Vapaaehtoistyöntekijä saattajana  10,00 €/kerta 
   Kauppapalvelu (sisältää kauppatilauksen ja kauppakassin kotiinkuljetuksen) 
Ehtookodon tilaus- ja kuljetusmaksu 4,00 €/kerta 
K-Marketin keräilymaksu 4,00 €/kerta 
   Asiointipalvelu (esim. ostoksilla käynti asiakkaan puolesta) 15,00 €/tunti 
  Laboratorinäytteenotto ja kuljetus 10,00 €/kerta 
  Apuvälineiden kuljetusmaksu, nouto/palautus  
Kunnan kuljetukset (sairaalasängyt ym.) 15,00 €/kerta 
Ehtookodon kuljettamat apuvälineet:  
Isot apuvälineet (pyörätuolit, portatiivit tmv.) 10,00 €/kerta 
Pienapuvälineet (alusastiat, tarttumapihdit tmv.) 5,00 €/kerta 
  Turvapalvelut (sis. vuokran ja turvapalvelut) 40,00 €/kuukausi 
  Siivouspalvelut 27,00 €/tunti/työntekijä 
(Tilataan palveluohjaajan kautta Osuuskunta Lempestiltä)  
  Pesulapalvelut (tuottaa ja laskuttaa Osuuskunta Lempesti) 4,00 €/kg/kuiva pyykki 
  Kiinteistöpalvelut 27,00 €/tunti/työntekijä 
(Kiinteistönhuoltoon kuulumattomat lisätyöt)  
  Virikeohjaajalta tilatut kotityöt 27,00 €/tunti/työntekijä 
(esim. verhojen vaihto, pakastimen sulatus tmv.)  
  Omatoimisten saunojien saunamaksu 15,00 €/kuukausi 
  Tilapäinen kotipalvelu (siivousta ei voi tilata tilapäisenä kotipalveluna!) 
Koskee vain omaishoitajana palvelutalossa asuvia asukkaita, joilla ei ole säännöllistä kotihoitoa  
eikä palvelujen määrään ja tuloihin sidottua kotihoidon asiakasmaksua. 
Käyntimaksu, alle 2h. 10,00 €/kerta 
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Tuet ja etuudet 
 
 
Eläkkeensaajan asumistuki 
 
Voit hakea Kelasta Eläkkeensaajan asumistukea vuokra-asuntoon, jos olet 
pienituloinen ja saat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen. 
 
 
Eläkettä saavan hoitotuki 
 
Myös hoitotukea anotaan Kelasta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan mm. ajantasainen 
lääkärinlausunto sekä selvityksiä palveluasumisen sisällöstä ja kustannuksista. 
Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen 
eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakyvyn ylläpitämistä, kuntoutusta ja 
hoitoa. 
 
Hoitotuen saaminen edellyttää, että henkilön toimintakyky on heikentynyt 
yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Toimintakyvyn katsotaan olevan 
heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää henkilön kykyä 
 
 huolehtia itsestään (esim. peseytyä tai pukeutua) 
 tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä tai 
 asioida kodin ulkopuolella. 

 
Etuuden myöntäminen edellyttää lisäksi säännöllistä 
 
 avuntarvetta esim. henkilökohtaisissa toiminnoissa, kuten peseytymisessä, 

pukeutumisessa tai kommunikoinnissa tai 
 ohjauksen tai valvonnan tarvetta, esim. muistuttelua, patistelua ja 

silmälläpitoa arjen eri toiminnoissa. 
 
Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen, 
ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. 
Erityiskustannukset ovat ylimääräisiä kustannuksia, joita sairaudesta tai vammasta 
aiheutuu. Ne voivat korottaa perustuen korotetuksi tueksi. 
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Hoitotukien määrät 2019 
 
Perushoitotuki 70,52 €/kk 
Henkilölle, joka tarvitsee vähintään viikoittain apua tai ohjausta ja valvontaa 
henkilökohtaisissa toiminnoissa (esimerkiksi pukeutuminen, peseytyminen). Jos 
henkilö tarvitsee apua ainoastaan kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa, hoitotukea 
ei voida myöntää. 
Sokealla ja liikuntakyvyttömällä on aina oikeus vähintään perushoitotukeen. 
 
Korotettu hoitotuki 153,63 €/kk 
Henkilölle, joka tarvitsee joka päivä aikaa vievää apua useissa henkilökohtaisissa 
toiminnoissaan (esim. syömisessä, pukeutumisessa, peseytymisessä, sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa) tai huomattavissa määrin säännöllistä ohjausta ja valvontaa 
(esim. muistuttelua, patistelua ja silmälläpitoa) 
 
Ylin hoitotuki 324,85 €/kk 
Henkilölle, joka tarvitsee ympärivuorokautista toisen henkilön hoitoa ja valvontaa 
eikä pärjää yksin kuin lyhyen aikaa. 
 
Veteraanilisä 105,13 €/kk 
Veteraanilisä kuuluu niille veteraaneille, jotka saavat Kelasta ylimääräistä 
rintamalisää sekä korotettua tai ylintä eläkettä saavan hoitotukea. Hakemuksia ei 
tarvita, koska lisän maksamisen edellytykset ovat Kelan tiedossa. Lisä perustuu 
vammaisetuuksista annettuun lakiin ja se maksetaan osana eläkettä saavan 
hoitotukea. 
 
Hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan ja hänen perheensä tulot eikä omaisuus. 
Jos saat saman sairauden tai vamman takia tapaturma-
/liikennevakuutusjärjestelmästä maksettavaa hoitotukea tai haittalisää tai 
vammaistukea vastaavaa etuutta ulkomailta, vammaistuesta voidaan vähentää 
toisen etuuden määrän. 
 
Hoitotuki on verotonta tuloa, mutta se otetaan tulona huomioon määriteltäessä 
säännöllisestä kotihoidosta perittävää asiakasmaksua. 
 
Ehtookodon palveluohjaajalta saat apua sekä asumistuen että hoitotuen 
hakemiseen! 
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Kotitalousvähennys 
 
 Yksityisestä kotona tapahtuvasta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä saa vuonna 2019 

50% kotitalousvähennystä. 
 
 Vuotuinen omavastuu vuonna 2019 on 100 euroa ja kustannusten enimmäismäärä, 

josta kotitalousvähennystä voi saada on 2 400 euroa/henkilö. 
 

 Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. 
Useimmat muut vähennykset tehdään ansiotuloista ennen veron laskemista, joten 
niiden rahallinen vaikutus on pienempi kuin kotitalousvähennyksen. 

 
 Jos verot eivät riitä myönnetyn kotitalousvähennyksen tekemiseen, vähentämättä 

jäänyttä osaa vähennyksestä ei voida siirtää seuraaville vuosille. 
 

 Kotitalousvähennykseen oikeuttavista palveluasumisen kuluista (kotihoito ja 
kotisiivous) vuoden 2019 osalta toimitetaan asiakkaalle yhteenveto ja tosite 
verottajaa varten keväällä 2020. Kotitalousvähennykseen oikeuttavat 
palveluasumisen kulut ilmoitetaan veroehdotuksessa. 
 

Asiakasmaksun kohtuullistaminen 
 
 Asiakas voi saada sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuihin toimeentulotukea. 

 
 Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ovat ensisijaisia toimeentulotuen 

myöntämiseen nähden. 
 

 Asiakasmaksun kohtuullistamista haetaan aina kirjallisesti maksupäätöksen mukana 
annettavalla lomakkeella. 
 

 Kohtuullistamisperusteet kerrotaan kohtuullistamisanomuksen ensimmäisellä 
sivulla. 
 

 Asiakasmaksun kohtuullistamista voi anoa ainoastaan säännöllisestä kotihoidosta 
perittävään asiakasmaksuun. 
 

Lisätietoja Ehtookodon palvelumaksuista sekä tuista ja etuuksista: 
Palveluohjaaja, Tiina Innala p. 050 386 3398 tai tiina.innala@ehtookoto.fi 
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