
 
 

Korvaus (kr) kotipalvelusta 2023-01-01 alkaen: 

- Ulkopuolinen palveluntarjoaja  

 

Käyntikorvaus  

Käyntikorvaus            27 Maksetaan jokaiselta tehdyltä käynniltä  

 

 

Sosiaalipalvelulain mukaiset aputoimet  

Aputoimet, jotka voidaan tehdä määrittelemättömällä aikavälillä  

Aputoimi kävely             181 Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi pukeutuminen            72 Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi peseytyminen            58 Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi suihkussa käynti             217  Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi vessassa käynti               65 Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi syöminen ja juominen               72 Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi omahoito               36 Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi tavaroiden ja palveluiden hankkiminen 

(ostot) *  

            

           362 

 

Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi lääkkeiden kotiin toimitus               36 Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi aterioiden valmistaminen               94 Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi vaatteiden pesu ja kuivaus             323 Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi ylimääräinen pyykinpesu              87 Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi asunnon siivoaminen (1-2 ja 3,4 h ja k)*             387 Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi lisäsiivous              87 Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi jätteen poisto               36 Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi vuoteen sijaaminen               36 Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi kodin tavaroista huolehtiminen ja toisten 

auttaminen 
              

             72 

 

Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi osallistuminen vapaa-ajan harrastuksiin 

(30 min)  

           217 Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi turvallinen kotiinpaluu iltaisin ja 

viikonloppuisin  

           217 Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi valvonta tai laajentunut hoidon tarve (10 

tuntia)  
        4 340 Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi valvonta tai laajentunut hoidon tarve (24 

tuntia)  
      10 416 Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi tapaaminen kodissa             434 Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi saattaminen            434 Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimi maksuton lomitus            434 Maksetaan jokaisesta tehdystä aputoimesta 

Aputoimet, jotka voidaan tehdä enintään kerran tai kerran kuukaudessa  



Aputoimi toteuttamissuunnitelman laatiminen             

           434 

Maksetaan toteuttamissuunnitelman laatimisen 

yhteydessä (yksi kerta)  

Turvahälytin              

           434 

Maksetaan kerran kuukaudessa; palvelujenkäyttäjä, 

jolla on hälytin  

 

 

Terveyden ja sairaanhoitolain mukaiset toimenpiteet  

Kotisairaanhoito  Harjoittelu            145  Maksetaan jokaisesta tehdystä toimenpiteestä  

Kotisairaanhoito  Hoito              72 Maksetaan jokaisesta tehdystä toimenpiteestä  

Kotisairaanhoito  Tarkkailu/valvonta              51  Maksetaan jokaisesta tehdystä toimenpiteestä  

Kotisairaanhoito  Lääkärin tai 

erikoissairaanhoitajan lääkemääräys  
              

             51  
 

Maksetaan jokaisesta tehdystä toimenpiteestä  

Kotisairaanhoito  Lääkärin tai 

erikoissairaanhoitajan muu määräys  
              

             51  
 

Maksetaan jokaisesta tehdystä toimenpiteestä  

 

 
* Korvaus maksetaan kotitaloutta kohti. Jos aputoimi on myönnetty useammalle henkilölle kotitaloudessa, aputoimea 

kutsutaan termillä ”puolisopari”. Enintään 361 ja 387 kr tehtyä aputoimea kohti.  
 

 

 

 

 

Asumisvyöhykelisä ja asumisvyöhykkeiden jaottelu  

 

 

Asumisvyöhykelisä  

Asumisvyöhyke 1            0 %  Prosenttilisä kokonaissummaan ilman käyntikorvausta  

Asumisvyöhyke 2           8 %  Prosenttilisä kokonaissummaan ilman käyntikorvausta  

Asumisvyöhyke 3         15 %  Prosenttilisä kokonaissummaan ilman käyntikorvausta  

 

 

 

Asumisvyöhyke  Avainkoodialue  Alueet  

Asumisvyöhyke 1  11 – 19  Söderhamn (mukaan lukien Vågbro, Forsbacka, 

Stugsund ja Östansjö)  

Asumisvyöhyke 2 21, 41, 51, 61  Sandarne, Ljusne, Söderala, Bergvik -taajamat  

Asumisvyöhyke 3 Muut  Muut avainkoodialueet  

 

 

 

 


