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Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut 1.1.2013 lukien
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Päätösehdotus
Sosiaalilautakunta päättänee, kumoten samalla päätöksensä 26.3.1996
(95 §) ja 9.3.2010 (80 §) hyväksyä lapsiperheiden kotipalvelun maksut
1.1.2013 lukien alla olevan maksutaulukon mukaisesti.
Lapsiperheiden kotipalvelun maksujen määräytymisessä noudatetaan
jatkossa kulloinkin voimassa olevia lasten päivähoidosta perittävien
maksujen määräytymisessä käytettäviä vähimmäis- ja
enimmäisbruttotuloja.
Lapsiperheiden kotipalvelun maksutaulukko vuonna 2013:
Perheenjäsenten
määrä
1
2
3
4
5
6

Maksuton
bruttotuloraja
euroa/kk
1278
1278
1576
1871
1996
2121

Korkein maksu/ Maksuprosentti rajan
bruttotuloraja
ylittävistä bruttoeuroa/kk
kuukausituloista
3574
3574
4385
5213
5388
5463

1
1
1
1
1
1

Kustakin seuraavasta perheenjäsenestä korotetaan tulorajaa 316
eurolla.
Esittelijä
Lapsiperheiden kotipalvelu on Helsingissä maksullista.
Sosiaalilautakunta teki tällä hetkellä voimassa olevista maksuista
päätöksen vuonna 1996. Maksut määräytyvät eri tavalla tilapäisestä ja
säännöllisestä kotipalvelusta. Kotipalvelun asiakkaista 20 % maksavat
nykyisin palvelusta, joten pienissä asiakasmäärissä on turha pitää yllä
kahta maksujärjestelmää.
Lapsiperheiden kotipalvelussa oli vuonna 2011 asiakkaina 1084
perhettä. Maksutuotto vuodessa on noin 55 000 euroa. Tulottomille ja
pienituloisille lapsiperheiden kotipalvelu on maksutonta, samoin
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lastensuojelun avohuollon tukitoimena annettava kotipalvelu.
Asiakasmaksujen määrittäminen koskee vain pientä osaa asiakkaista.
Tavallisille, keskituloisille perheille nykyiset maksut ovat kohtuuttoman
suuria. Tätä ovat tuoneet esiin asiakkaat, kuntalaiset ja lapsiperheiden
kotipalvelun työntekijät. Lapsiperheiden kotipalvelu on osa ehkäisevää
lastensuojelua. Kotipalvelun tulee olla kaikkien kotipalvelun kriteerit
täyttävien ja avun tarpeessa olevien lapsiperheiden saatavilla ja
taloudellisesti mahdollista.
Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksua muuttamalla pyritään
maksun kohtuullisuuteen ja asiakasmaksuprosessin
yksinkertaistamiseen. Ehdotus on, että otetaan käyttöön myös
enimmäistulorajat, ja että vähimmäis- ja enimmäistulorajat ovat samat
kuin lasten päivähoidossa perittävien maksujen määräytymisessä. Uusi
maksujärjestelmä on perheille halvempi mm. enimmäisbruttotulorajojen
käyttöönoton vuoksi. Uusi maksujärjestelmä on rakenteeltaan
selkeämpi ja yksinkertaisempi sekä perheille että maksujen
määrittäjälle. Maksuprosentti on 1% maksuttomuuden tulorajan
ylittävistä tuloista.
Maksujen kohtuullistaminen lisää myös kotipalvelun käyttäjien
yhdenvertaisuutta pääkaupunkiseudulla.
Kaupungin maksutuotot eivät välttämättä laske uuden
maksujärjestelmän vuoksi, koska tällä hetkellä joudutaan usein
kohtuullistamaan maksuja perheiden sosiaalisista ja taloudellisista
tilanteista johtuen.
Sosiaaliviraston maksutyöryhmä on käsitellyt asiaa 8.10.2012.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Sonja Mattila, kotipalvelun ja varhaisen tuen päällikkö, puhelin: 310 58352
sonja.mattila(a)hel.fi
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Päätöshistoria
Sosiaalilautakunta 04.12.2012 § 399
Pöydälle 04.12.2012
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Päätös
Sosiaalilautakunta päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Sonja Mattila, kotipalvelun ja varhaisen tuen päällikkö, puhelin: 310 58352
sonja.mattila(a)hel.fi
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