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Helsinkiläiset kotihoidon ja pitkäaikaispäätöksen saaneet asukkaat maksavat kotiin viedyistä 

hoivapalveluista tulojensa mukaan luokitellut kuukausittaisen palvelumaksun . 

Kysynkin: 

1. kuinka maksuluokat määräytyvät 

2. montako asiakasta kuului mihinkin luokkaan v. 2012 

3. mikä oli maksettujen asiakasmaksujen euromääräinen kk-summa kussakin luokassa v.2012 

4.mikä oli kotihoidon kaupungin kassaan tuloutettu summa kussakin luokassa v. 2012 

5.mikä on yhden kaupungin itse tuottaman kotihoitotunnin tai kotipalvelutunnin tuotantohinta 

6. mikä on kaupungin itse tuottaman fysioterapia ja toimintaterapiakäynnin hinta ja miten hinta 
määräytyy? 
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Vastaus valtuutettu Arja Karhuvaaran hoivapalveluja koskevaan ky-
symykseen
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Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Kysymyksessä tiedustellaan kotiin vietävien hoivapalvelujen tulojen
mukaisten kuukausittaisten palvelumaksujen perusteita, palvelujen pii-
rissä olevien asiakkaiden määriä sekä palvelujen kustannus- ja hinta-
tietoja.

Maksuluokat määräytyvät asiakkaan bruttotulojen mukaan sen pohjal-
ta, paljonko asiakas tarvitsee kuukausittain hoitoa. Kotihoidon noin 9
000 asiakasta jakautuivat eri maksuluokkiin siten, että 37 % kuului
alimpaan maksuluokkaan, maksuluokkiin 2-4 kuului kuhunkin noin 18
% asiakkaista ja maksuluokkiin 5-8 kuului yhteensä noin 9 % asiakkais-
ta.

Perittyjä asiakasmaksuja ei ole raportoitavissa maksuluokittain. Tämä
johtuu siitä, että asiakasmaksut vaihtelevat, koska asiakkaiden tulot
vaihtelevat, myös samassa taloudessa asuvien tulot vaihtelevat, joten
samassa maksuluokassa olevien henkilöiden maksamat asiakasmak-
sut ovat hyvinkin erilaisia.

Kotihoidon maksutuloja kertyy kaupungin kassaan noin 10 milj. euroa
vuodessa.

Kotihoidon käynnin tuotantokustannus oli 47 euroa käyntiä kohden
vuonna 2012. Tämä kustannus  sisältää kaikki toimintaan liittyvät välit-
tömät ja välilliset kustannukset.

Kaupungin itse tuottaman yksilöfysioterapian tuotantokustannus on 70
euroa käyntiä kohden. Ryhmäkäynnin kustannus on 21 euroa ja koti-
käynnin kustannus 108 euroa käyntiä kohden.

Toimintaterapian vastaanottokäynnin tuotantokustannus on 115 euroa
ja sairaalakäynnin 85 euroa. Ryhmäkäynnin yksikkökustannus on 50
euroa.
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