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1. Kuljetuspalvelu    

1.1 Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelusta 

peritään yksittäisen matkan omavastuuosuutena paikkakunnalla kulloinkin voimassa olevan 

julkisen joukkoliikenteen kertalipun hinta.    

Matka Espoon sisällä, Kauniaisiin, Helsinkiin, Vantaalle, Kirkkonummelle, Nurmijärvelle ja 

Vihtiin:  

• aikuinen 2,80 euroa   

• lapsi (7-17) 1,40 euroa  

1.2 Vammaispalvelulain mukaisista vaikeavammaisten henkilöiden työ- ja 

opiskelumatkoista peritään omavastuuosuutena paikkakunnalla kulloinkin voimassa olevan 

julkisen joukkoliikenteen 30 päivän lipun hinta. Vapaa-ajan matkat sisältyvät lipun hintaan. 

Lasten ja opiskelijoiden omavastuuosuus määräytyy samoin alennusperustein kuin julkisen 

joukkoliikenteen vastaavat maksut.   

Matkat Espoon sisällä, Kauniaisiin, Helsinkiin, Vantaalle, Kirkkonummelle, Nurmijärvelle ja 

Vihtiin, 30 päivän kausilippu:   

• aikuinen 62,70 euroa  

• lapsi (7-17 v) 31,40 euroa  

• opiskelija 34,50 euroa  

Mikäli työmatkat myönnetään muualle kuin Helsinkiin, Espooseen, Kauniaisiin,   

Kirkkonummelle, Nurmijärvelle, Vantaalle tai Vihtiin, peritään omavastuuosuus Matkahuollon 

hinnaston mukaisesti. Matkan hinta määräytyy Matkahuollon 22 matkan vuosilipun 

kilometripohjaisen hinnoittelun pohjalta (ks. työmatkataulukko).    

 Työmatkat seutualueen ulkopuolelle   

(pidemmät matkat hinnaston mukaisesti)   
 

 Kilometrien 

yläraja   22 matkan 

hinta, €    

Yhden 

matkan  

hinta, €   

  
Kilometrien 

yläraja   

22 matkan  

hinta, €    

Yhden 

matkan  

hinta, €   

6   56,90   2,60   45   166,30   7,60   

9   62,10   2,80   50   179,40   8,20   

12   69,80   3,20   60   210,10   9,60   

16   77,50   3,50   70   239,20   10,90   

20   90,60   4,10   80   266,70   12,10   

25   105,00   4,80   90   292,30   13,30   

30   122,00   5,50   100   315,90   14,40   

35   137,90   6,30         

40   152,30   6,90         
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Mikäli opiskelumatkat myönnetään muualle kuin Helsinkiin, Espooseen, Kauniaisiin, 

Kirkkonummelle, Nurmijärvelle, Vantaalle tai Vihtiin, peritään omavastuuosuutena kulloinkin 

voimassa oleva 30 päivän kausilipun opiskelijahinta (34,50 euroa 14.1.2021 lukien).  

Opiskelumatkat ovat maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla 

opiskelijoilla. Opiskelijan tulee ilmoittaa vammaispalveluihin kuulumisestaan laajennetun 

oppivelvollisuuden piiriin.   

1.3 Vammaispalvelulain mukaisista vaikeavammaisten henkilöiden 

kuljetuspalvelumatkoista muulla paikkakunnalla peritään omavastuuosuus   

• paikkakunnalla voimassa olevan vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun 

omavastuun suuruisena (opiskelu tai vakinainen asuminen)    

• Matkahuollon hinnaston mukaisesti, kun kyseessä on lomailu. Matkan hinta 

määräytyy Matkahuollon 22 matkan vuosilipun kilometripohjaisen hinnoittelun 

pohjalta (ks. taulukko lomailumatkoista).   

  

Lomailumatka seutualueen ulkopuolella   

Kilometrien 

yläraja   

Yhden matkan   

hinta € / aikuinen   

Yhden matkan 

hinta € / lapsi   

6   2,60   1,50   

9   2,80   1,70   

12   3,20   1,90   

16   3,50   2,10   

20   4,10   2,40   

   

1.4 Vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan kuljetuspalvelusta peritään 

yhdensuuntaisen matkan omavastuuosuutena paikkakunnalla kulloinkin voimassa olevan 

julkisen joukkoliikenteen kertalipun hinta.    

• Aikuinen 2,80 euroa.    

  

2. Asumispalvelut    

2.1 Vuokraa korvaava asumismaksu    

Asumismaksu 237 euroa peritään 16 vuotta täyttäneiltä. Lisäksi peritään käytön mukaisesti 

maksut asumisen ylläpidosta/yhteisten tilojen käytöstä sekä aterioista.    

2.2 Sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikainen asumispalvelu, kuukausimaksu    

Asiakkaalle tehdään asiakasmaksupäätös pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen 

maksuperusteiden mukaan. 
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Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta peritään asiakkaan tuloihin perustuva 
asiakasmaksu. Asiakasmaksu on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty 
maksuperusteiden mukaiset vähennykset. Asiakkaan käyttöön jää kuukausittain käyttövara, 
joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 164 euroa kuukaudessa. (asiakasmaksulaki 
7 c §.) 
 

Mikäli asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista asunut yhteistaloudessa 
avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat 
kuin puolison kuukausitulot, asiakasmaksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen 
nettokuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu on 42,5 % yhteenlasketuista 
nettokuukausituloista, joista on tehty maksuperusteiden mukaiset vähennykset. Asiakkaalle 
tulee kuitenkin jäädä vähimmäiskäyttövara 164 euroa kuukaudessa.  
 

Maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen 
(asiakasmaksulaki 2 §). Perusturvajohtajan päättämän ja voimassa olevan sosiaali- ja 
terveystoimen laskutushinnaston mukaiset tuotantohinnat rajoittavat tuloihin perustuvien 
maksujen enimmäismääriä. 
 

Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi 
(asiakasmaksulaki 10 j §). Maksukyvyn mukaan määräytyvät asiakasmaksut tarkistetaan 
vuosittain.  
 
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisesta asiakkailta perittävistä asiakasmaksuista ja 

tuloista tehtävistä vähennyksistä kerrotaan tarkemmin erillisessä ohjeessa (ks. Pitkäaikaisen 

tehostetun asumispalvelun asiakasmaksut). 

 

2.3 Yksikössä toteutettavassa asumisessa ylläpito sekä asumiseen liittyvät yksikön 

keskitetyt hankinnat ja yhteisten tilojen käyttö    

15,40 euroa kuukaudessa silloin, kun asukkaan ylläpitoon sisältyy 1 − 2 oheiseen 

listaukseen kirjattua keskitettyä hankintaa tai yhteisten tilojen käyttöä.    

47,40 euroa kuukaudessa silloin, kun asukkaan ylläpitoon sisältyy vähintään 3 oheiseen 

listaukseen kirjattua keskitettyä hankintaa tai yhteisten tilojen käyttöä.    

Asiakasmaksun perusteena käytettävät keskitetyt hankinnat ja tilojen käyttö ovat seuraavat:  

• asumisyksikön asukkaille tarjoama internet-yhteys tai tietokone    

• yhteisten tilojen päivittäinen sanomalehti, aikakauslehdet    

• siivoustarvikkeet, siivousvälineet ja siivousaineet tai WC-paperit    

• saunan käyttö, jos sitä ei peritä vuokrassa tai peritä erillistä saunamaksua   • 

 yhteisissä tiloissa olevan pyykinpesukoneen, mankelin, 

kuivauskoneen tai  kuivaushuoneen käyttö    

• yhteisten harrastusvälineiden tai harrastustilojen käyttö, jos niiden käyttö ei 

sisälly vuokraan    

Edellä mainittujen yhteisten tilojen sekä aineiden ja tarvikkeiden käytöstä sovitaan 

asiakkaan kanssa tehtävässä suunnitelmassa.    
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Ylläpitomaksu laskutetaan, mikäli asiakas on kuukauden aikana vähintään viisi päivää 

paikalla. Ylläpitomaksua ei laskuteta, mikäli asiakas on paikalla alle viisi päivää. 

3. Laitoshoito    

Laitoshoidon asiakasmaksu peritään jakson kaikilta hoitopäiviltä, myös tulo- ja lähtöpäiviltä. 

Asiakasmaksuasetuksen 12 §:n 2 momentin nojalla lyhytaikaisen laitoshoidon 

hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudessa.    

Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen yksikköön, lähettävä yksikkö ei saa periä maksua siltä 

päivältä, jona asiakas siirtyy.    

3.1 Pitkäaikainen laitoshoito, kuukausimaksu    

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) 7 c, 10, 10 b ja 10 c §:ssä ja 

asetuksen (912/1992) 15 §:ssä on säännökset pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuista. 

Maksusta tehdään asiakasmaksupäätös.    

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan.  

Yksinasuvan asiakkaan asiakasmaksu on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista. Asiakkaan 

käyttöön jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 110 

euroa kuukaudessa (1.1.2020 alkaen).    

Mikäli asiakas on ennen laitoshoitoon tulemistaan asunut yhteistaloudessa avioliitossa tai 

avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison 

kuukausitulot, asiakasmaksu määräytyy perheen yhteisten nettokuukausitulojen perusteella 

ja on 42,5 % yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Asiakkaalle tulee kuitenkin jäädä 

minimikäyttövara 110 euroa kuukaudessa (1.1.2020 alkaen).    

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkailta perittävistä maksuperusteista määrätään erillisessä 

ohjeessa. Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. 

Asiakasmaksut tarkistetaan ja uusitaan vuosittain.    

Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan palvelusta voidaan periä maksu, joka saa olla enintään 

palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Perusturvajohtajan päättämän 

kulloinkin voimassa olevan sosiaali- ja terveystoimen laskutushinnaston mukaiset 

tuotantohinnat rajoittavat myös tuloihin perustuvien maksujen enimmäismääriä.    

Alle 16-vuotiaalta peritään korvauksena hoidosta, ylläpidosta tai huollosta lapsilisä ja 

vammaistuki siltä ajalta, jonka laitoshoito kestää. Lapsilisä peritään kokonaisuudessaan. 

Vammaistuki peritään siten, että asiakkaalle jätetään käyttövaraksi 15 % vammaistuesta, 

kuitenkin vähintään 110 euroa kuukaudessa.    

3.2 Lyhytaikainen laitoshoito    

Maksu 38,80 euroa hoitopäivältä. Maksu kerryttää maksukattoa.    

Maksukaton ylittymisen jälkeen peritään 17,90 euroa hoitopäivältä.    

Alle 18-vuotiaalta maksu peritään enintään seitsemältä (7) hoitopäivältä kalenterivuodessa.    
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4. Pitkäaikainen perhehoito    

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) nojalla järjestettävästä 
pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään 16 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta ylläpitomaksuna: 

 

• 15,40 euroa kuukaudessa, jos hän käyttää 1-2 asumisyksikön yhteisesti hankkimaa 
palvelua tai yhteisen tilan käyttöä tai   

• 47,40 euroa kuukaudessa, jos asiakas käyttää vähintään kolmea palvelua tai 
yhteisen tilan käyttöä  

 

 

Lisäksi aterioista peritään maksut seuraavan hinnaston mukaisesti:  

 

Ateria  Maksu / euroa  

Aamupala  1,05 

Välipala  1,05 

Iltapala  1,05 

Lounas  4,30 

Illallinen  4,30 

 
 

Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan palvelusta voidaan periä maksu, joka saa olla enintään 
palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Perusturvajohtajan päättämän 
kulloinkin voimassa olevan sosiaali- ja terveystoimen laskutushinnaston mukaiset 
tuotantohinnat rajoittavat myös maksujen enimmäismääriä. 

 
Alle 16-vuotiaalta peritään korvauksena hoidosta, ylläpidosta tai huollosta lapsilisä ja 
vammaistuki siltä ajalta, jonka perhehoito kestää. Lapsilisä peritään kokonaisuudessaan. 
Vammaistuki peritään siten, että asiakkaalle jätetään käyttövaraksi 15 % vammaistuesta, 
kuitenkin vähintään 110 euroa kuukaudessa (vuonna 2021).  
 

5. Ympärivuorokautinen lyhytaikainen hoito    

Asiakasmaksu sisältää ateriat ja muun ylläpidon. Asiakasmaksu peritään jakson kaikilta 

päiviltä, myös tulo- ja lähtöpäivältä. Hoito järjestetään asiakkaan kodin ulkopuolella ja 

muuna kuin laitoshoitona.    

16 vuotta täyttäneiltä peritään 26,00 euroa hoitopäivältä.    

Alle 16-vuotiailta peritään omaishoidon lakisääteisen vapaan suuruinen maksu (11,40 

euroa hoitopäivältä vuonna 2020).    
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6. Omaishoitajan lakisääteinen vapaa    

Asiakasmaksulain 6 b §:n mukaisesti 11,40 euroa vuorokaudelta.  

Maksua ei peritä asiakkailta, joilla omaishoidon tuki on osa 

vammaispalvelulain (1987/380) 8 §:n mukaista palveluasuminen kotiin -

kokonaisuutta. 

 

7. Asumisvalmennus ja asumisharjoittelu, yksikössä toteutettava    

Asiakasmaksu peritään jakson kaikilta päiviltä, myös tulo- ja lähtöpäivältä.    

Alle kuukauden kestävästä asumisvalmennuksesta tai asumisharjoittelusta peritään 14,90 

euroa asumispäivältä. Asiakasmaksun lisäksi peritään maksut aterioista käytön mukaisesti. 

Esimerkiksi lämpimien aterioiden (lounas ja päivällinen) kanssa asumisvalmennuksen 

vuorokausihinta on yhteensä 23,5 euroa.    

Mikäli yksikössä toteutettava asumisvalmennus tai asumisharjoittelu kestää yhtäjaksoisesti 

kuukauden tai yli, peritään vuokraa korvaava asumismaksu 237,00 euroa kuukaudessa. 

Maksua ei peritä, mikäli asiakkaalla on oma asunto, josta hän jo maksaa vuokran tai 

yhtiövastikkeen ja asumiskustannukset. Lisäksi peritään käytön mukaisesti maksut 

asumisen ylläpidosta/yhteisten tilojen käytöstä ja aterioista.    

 

8. Ateriamaksut    

Ateriamaksu peritään käytön mukaan. Ateriamaksua sovelletaan silloin, kun ateriat eivät 
sisälly muihin asiakkaan maksamiin maksuihin. Ateriamaksuja peritään kehitysvammaisten 
erityishuollosta annetun lain (519/1977), vammaisuuden perusteella järjestettävistä 
palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) ja sosiaalihuoltolain mukaisesti 
järjestettävissä palveluissa. 

Ateria  Maksu / euroa 

Aamupala  1,05 

Välipala  1,05 

Iltapala  1,05 

Lounas  4,30 

Illallinen  4,30 
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9. Maksuajan pidentäminen    

Laskujen maksuajan pidentämisessä tai muissa asiakasmaksujen laskutukseen liittyvissä 
asioissa ole yhteydessä Espoon Talouspalveluiden asiakaspalveluun.  

 

Sähköposti: talouspalvelut@espoo.fi  

Puhelin 09 8162 9500 arkisin klo 09.00 – 15.00  

 

10. Asiakasmaksun alentaminen tai siitä vapauttaminen    

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön 
maksukyvyn mukaan määrätty maksu on asiakasmaksulain 11 §:n perusteella jätettävä 
perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai 
perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden 
toteuttamista. Asiakasmaksun alentamisen tai maksuvapautuksen hakeminen ovat 
ensisijaisia toimeentulotukeen nähden.  

Asiakasmaksun alentamista tai maksuvapautusta haetaan sille tarkoitetulla 
hakemuslomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta on käytävä ilmi, 
mihin maksuun alennusta tai vapautusta haetaan, mistä alkaen sekä millä perusteilla. 
Päätös alentamisesta tai maksuvapautuksesta tehdään tapauskohtaisen harkinnan 
perusteella.  

 

Lisätietoja asiakasmaksun alentamisesta tai vapauttamisesta:  

Sähköposti: asiakasmaksut@espoo.fi  

Puhelin 09 8165 7261 arkisin klo 09.00 –13.00  

www.espoo.fi/asiakasmaksut 

 

Hakeminen 

Voit hakea asiakasmaksun alentamista täyttämällä asiakasmaksun alennushakemus 

-lomakkeen ja palauttamalla sen liitteineen asiakasmaksut ja korvaukset – 

yksikköön.  

 

Vaihtoehtoisesti voit hakea alentamista vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. 

Hakemuksesta on käytävä ilmi, mistä maksuista haet alennusta tai vapautusta, mistä 

alkaen sekä millä perusteilla. Hakemuksessa on esitettävä selvitys tuloista ja 

menoista tositteineen. Hakemuslomakkeesta löydät listan tarvittavista liitteistä. 

Huomioithan, että liitteiden puuttuminen hakemuksesta viivästyttää käsittelyä.  

Päätös alennuksesta tai vapautuksesta tehdään pääsääntöisesti 

hakemuskuukauden alusta alkaen. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa, mikäli 

mailto:talouspalvelut@espoo.fi
mailto:asiakasmaksut@espoo.fi
https://www.espoo.fi/download/noname/%7B0857A900-E6FA-4149-AE3F-89CE002570C8%7D/98744
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kokonaistaloudellinen tilanne muuttuu. Virheellisiin tietoihin perustunut päätös 

voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta. 

Lisätietoja asiakasmaksun alentamisesta tai maksuvapautuksesta: 

asiakasmaksut@espoo.fi 

p. 09 8165 7261, ma-pe klo 9–13  

www.espoo.fi/asiakasmaksut 

  

mailto:asiakasmaksut@espoo.fi

