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Sosiaali- ja terveystoimialan yksiköille

IKÄÄNTYVIEN PÄIVÄTOIMINNASTA SEKÄ PÄIVÄ- JA YÖHOIDOSTA 
PERITTÄVÄT MAKSUT 

Voimassa 1.4.2021 – 31.3.2030.

Kumoaa Ikääntyvien päivätoiminnasta perittävät maksut PYSY066, 7.3.2018

Asiasanat asiakasmaksut, ikääntyvät, päivätoiminta, ateriapalvelut, päivä- ja 
yöhoito
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1. Palveluiden määrittely

Päivätoimintaa järjestetään iäkkäille henkilöille sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 
§:n ja 28 §:n perusteilla. 

Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla 
edistetään kotona asuvien ikääntyneiden 65 vuotta täyttäneiden ja alle 65-
vuotiaiden muistisairaiden helsinkiläisten toimintakykyä, henkistä vireyttä ja 
sosiaalisia suhteita.

Päivätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti kotona asuvalle omaishoidettavalle tai 
muistisairaalle ikäihmiselle. Päivätoiminta on maksullista ja siihen asiakkaat 
hyväksytään hakemuksen perusteella.
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Helsingin kaupunki voi järjestää päivätoimintaa omana toimintana ja ostopalveluna 
sekä palvelusetelillä.

Tätä ohjetta noudatetaan seniorikeskuksissa sekä muissa päivätoimintaa 
järjestävissä yksiköissä. 

Iäkkäiden henkilöiden päivätoiminnan sisällöstä lisää pysyväisohjeessa PYSY098 
Iäkkäiden henkilöiden päivätoiminta.

2. Asiakasmaksun määrittämisen periaatteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (jäljempänä 
asiakasmaksulaki) 1 §:n mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista 
voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä. Lain 2 §:ssä määritellään, että palvelusta 
perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten 
suuruinen. 

Iäkkäiden päivätoimintamaksusta ei säädetä tarkemmin asiakasmaksulaissa- tai 
asetuksessa, vaan kaupunki, kunta tai kuntayhtymä palvelun järjestäjän roolissa voi 
itse määritellä päivätoiminnasta perittävän asiakasmaksun suuruuden. Helsingissä 
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää asiakkailta perittävien asiakasmaksujen 
suuruudesta. 

Asiakasmaksuasetuksen 13 §:n mukainen päivä- ja yöhoidon maksu voidaan periä 
silloin, kun henkilön hoito on tarkoituksenmukaista tehdä terveyskeskuksessa, 
sairaalassa tai sen toimintayksikössä taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa 
toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito). 

Päivä- ja yöhoidosta käytetään Helsingissä myös termiä osavuorokautinen hoito. 

2.1 Päivätoiminnan sekä päivä- tai yöhoidon maksut

Iäkkäiden päivätoimintamaksut ovat 1.4.2021 seuraavat (Sosiaali- ja 
terveyslautakunta 1.12.2020 §233):

Päivätoiminta 4h tai yli kuljetuksen 
kanssa

17,90 €/kerta

Päivätoiminta 4h tai yli ilman kuljetusta 12,30 €/kerta
Päivätoiminta alle 4h kuljetuksen 
kanssa

8,95e €kerta

Päivätoiminta alle 4h ilman kuljetusta 6,05 €/kerta
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Päivätoiminta omaishoidon 
lakisääteisenä vapaana

11,40 €/kerta

Iäkkäiden päivätoiminnan asiakasmaksu on kaupungin omana ja ostopalveluna 
järjestettävässä palvelussa 17,90 €/kerta.

Jos asiakas osallistuu päivätoimintaan alle 4 tuntia päivässä, häneltä peritään 
osapäivähoidon maksuna puolet päivähoitomaksusta. Maksu on 8,95 €/osapäivä. 
(Sosiaalilautakunnan päätös 2.11.1993 § 277)

Asiakasmaksuun sisältyy päivätoiminnassa tarjottavat ateriat. 

Asiakas voi itse valita, haluaako hän edestakaisen kuljetuksen päivätoimintaan. 
Tällöin asiakasmaksu on suurempi. Asiakas ei voi valita kuljetusta vain yhteen 
suuntaan, vaan kysymyksessä on edestakainen kuljetus, kun asiakas valitsee 
päivätoiminnan kuljetuksella. 

Helsingin päivätoimintamaksu ilman kuljetusta muodostuu siten, että kokopäiväisen 
kuljetukset sisältävän päivätoimintamaksun hinnasta vähennetään kaksi 
joukkoliikenteen (HSL AB-vyöhykkeen kertalippu 2,80 euroa/vuonna 2020) 
kertalippua. 

Päivä- ja yöhoidon maksu (ns. osavuorokautinen hoito): 
Terveyskeskuksessa tai muussa 
vastaavassa toimintaympäristössä 
tapahtuva päivähoito tai yöhoito
(Asiakasmaksuasetus 13§) 

17,90e/vuorokausi

Kun päivä- tai yöhoito taikka tuettu pienryhmätoiminta järjestetään asiakkaalle 
hänen omaishoitajansa lakisääteisen vapaan ajaksi, peritään 1.1.2018 lukien 
enintään 11,40 euroa päivältä. Tämä maksu kattaa kaikki erilaiset omaishoitajan 
antamaa hoitoa ja huolenpitoa korvaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. 
Asiasta on tarkempi ohje omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävistä 
palveluista perittävät maksut PYSY077.

Myös tuetussa pienryhmätoiminnassa peritään puolet päivä- tai yöhoidon maksusta 
eli 8,95 €/osallistumiskerta.

Laitoshoidossa olevilta asiakkailta ei peritä erikseen päivähoidon maksuja.

Mahdollisesti palvelu ja virkistyskeskusten muista palveluista, kuten ateriapalvelut 
tai muut tukipalvelut peritään ko. palvelusta sosiaali- ja terveyslautakunnan 
päätöksenmukainen maksu. 
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2.2 Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen

Iäkkäiden päivätoiminnasta perittävä asiakasmaksu on sosiaalihuollon tasamaksu, 
jota voidaan alentaa tai jättää perimättä pysyväisohjeen PYSY072 Asiakasmaksun 
alentaminen ja perimättä jättäminen –mukaisesti. 

3. Tarkistamistilanteet ja päätösten oikaisu 

Ikääntyneiden päivätoimintamaksusta ei tehdä asiakasmaksupäätöstä, vaan 
päivätoimintakirjausten perusteella asiakkaalle lähetetään lasku. 

 Viitteet Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 (lyh. ShL)
Sosiaalihuoltoasetus 607/83 (lyh. ShA)
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki (734/92) ja 
asetus (912/92) (lyh. asiakasmaksulaki ja -asetus)
Sosiaalilautakunnan päätös 2.11.1993 § 277, kotipalvelun 
ateriapalvelun ja pienryhmätoiminnan maksut 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 1.3.2016 palveluasumisen 
osavuorokautisen hoidon ja päivätoiminnan asiakasmaksut.
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus 774/2017 eräistä indeksillä 
tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2018 § 34, asiakkailta perittävien 
maksujen tarkistaminen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 1.12.2020 § 233 
Kuljetusmaksun erottaminen iäkkäiden päivätoimintamaksusta

Lisätietoja: asiakasmaksupäällikkö 

toimialajohtaja hallintojohtaja




