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Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden 
asiakasmaksuissa muutoksia Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueelle siirryttäessä  

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminta käynnistyy 1.1.2023. Hyvinvointialue 
järjestää 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimen palvelut sekä 

opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut Espoon, Hangon, Inkoon, 
Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin 
asukkaille. Muutos on osa sote-uudistusta, joka tapahtuu samaan aikaan kaikkialla 

Suomessa.  
 

Palvelut asukkaille tuotetaan samalla tavalla kuin tähänkin saakka. Kunnissa 
käytetyt sähköiset asiointikanavat siirtyvät hyvinvointialueen verkkosivuille 
alkuvuodesta.  

 
Palveluista perittävien asiakasmaksujen ja tukien myöntämisen periaatteet 

yhtenäistetään alueen kunnissa. Yhtenäistämisen myötä koko Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueella peritään samasta palvelusta sama asiakasmaksu. Poikkeuksen 
tähän muodostavat tietyt kuljetuspalvelujen maksut, joissa on eroja 

paikallisliikenteen taksojen mukaisesti.  
 

Vuodenvaihteessa asiakasmaksujen laskutuksessa voi ilmetä tilapäisiä viiveitä ja 
lasku palvelusta voi tulla normaalia myöhemmin. Asiakasmaksujen 
yhtenäistäminen ei vaadi asiakkaalta toimia, vaan hyvinvointialue vastaa maksujen 

ja maksupäätösten muutoksista. Tulosidonnaisten asiakasmaksujen muuttuessa 
tehdään mahdollisimman pian uudet maksupäätökset, jotka toimitetaan asiakkaille 

postitse. 
 
Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden asiakasmaksut 

Osassa palveluita asiakasmaksut eivät muutu.  
Hyvinvointialueen asiakasmaksuhinnasto löytyy nettisivuilta: 

www.luvn.fi/asiakasmaksut. 
 
Keskeisimmistä asioista on koottu tietoa alle. 

 
Lapsiperheiden kotipalvelu on maksutonta seuraaville ryhmille: 

 erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille monitoimijaisen palvelutarpeen 
arvioinnin aikana, sosiaalihuoltolain mukaisen perhesosiaalityön asiakkuuden 
aikana, ja joiden palvelun tarve ja suunnitelma sen toteutuksesta on kirjattu 

asiakassuunnitelmaan 
 asiakkaille, joiden kotipalvelu on järjestetty lastensuojelun avohuollon 

tukitoimena 
 erityistä tukea tarvitseville vammaisten lasten perheille monitoimijaisen 

arviointijakson aikana tai tilanteessa, jossa perhe on pitkäaikaisesti 

Asiakasmaksut – tiedote 
 

23.12.2022 
 
 

http://www.luvn.fi/asiakasmaksut
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säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelun tarpeessa ja kotipalvelu on 
sisällytetty asiakassuunnitelmaan 

 asiakkaille, joiden kotipalvelu on järjestetty kehitysvammaisten 

erityishuoltona perheen erityisestä tilanteesta johtuen sosiaalityöntekijän tai 
sosiaaliohjaajan arvion perusteella  

 asiakkaille, joille on säännöllisesti myönnetty Kelasta perustoimeentulotukea 
 

Tilapäinen kotipalvelu lapsiperheille: Tilapäisen kotipalvelun maksu peritään, 
mikäli palvelu kestää alle kaksi kuukautta. Maksuja ei peritä, mikäli perheen 
bruttokuukausitulot alittavat laissa määritellyn ylärajan. Käyntikohtaiset kestoon 

perustuvat maksut ovat seuraavat: 
 Käynnin kesto alle 1 tunti: 7 euroa/käynti 

 Käynnin kesto 1 tai alle 2 tuntia: 10 euroa/käynti 
 Käynnin kesto 2 tai alle 4 tuntia: 17 euroa/käynti 
 Käynnin kesto 4 tai alle 6 tuntia: 21 euroa/käynti 

 Käynnin kesto yli 6 tuntia: 27 euroa/käynti 
 Jos asiakkaan luona käydään vuorokaudessa useita kertoja, maksu on 

korkeintaan 27 euroa/vrk 
 
Säännöllinen kotipalvelu lapsiperheille: Säännöllisen kotipalvelun maksu 

peritään, jos palvelu kestää tai palvelun arvioidaan kestävän yli kaksi kuukautta, ja 
asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa. Säännöllisen kotipalvelun maksut 

ovat tulosidonnaisia ja perustuvat perheen kuukausituloihin hyvinvointialueen 
verkkosivuilta www.luvn.fi/asiakasmaksut löytyvän taulukon mukaisesti.  
 

Huomioitavat tulot ja vähennykset 
Tarkat tiedot huomioitavista tuloista ja vähennyksistä saat osoitteesta 

www.luvn.fi/asiakasmaksut tai soittamalla numeroon, jonka löydät tiedotteen 
lopusta.  
 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle on määritelty yhtenäiset perusteet myös 
huomioitavien tulojen ja vähennysten osalta, mikä voi tarkoittaa asiakasmaksun 

yhtenäistämisen lisäksi muutosta huomioitavissa tuloissa ja vähennyksissä. 
Esimerkiksi lasten kotihoidon tuki huomioidaan tulona kotipalvelun asiakkailla.  
 

Asiakasmaksujen alentaminen ja perimättä jättäminen  
Voit hakea asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä, jos asiakasmaksu 

vaarantaa sinun tai perheesi toimeentulon tai elatusvelvollisuuden toteuttamisen. 
Alentaminen ja perimättä jättäminen koskee sosiaalihuollon maksuja ja 
terveydenhuollon tulosidonnaisia maksuja. Asiakasmaksun alentamista tai 

perimättä jättämistä voit hakea täyttämällä alennushakemuksen liitteineen tai 
vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Asiakasmaksun alentaminen tai 

perimättä jättäminen käsitellään vain asiakkaan hakemuksen pohjalta, eli 
asiakasmaksun alennusta tai perimättä jättämistä ei käsitellä ilman hakemusta. 

http://www.luvn.fi/asiakasmaksut
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Tarkemmat ohjeet ja hakemuslomakkeen asiakasmaksun alentamisesta tai 
perimättä jättämisestä löydät www.luvn.fi/asiakasmaksut.   
 

Laskutuksessa tapahtuvat muutokset 
Kunnat lähettävät laskut vuoden 2022 aikana käytetyistä palveluista. 

Hyvinvointialue tulee laskuttamaan palveluista, joita käytetään 1.1.2023 alkaen. 
Palveluilla on erilaisia laskutusaikatauluja. Alkuvuoden aikana on mahdollista saada 

samanaikaisesti edellisvuoden laskuja kunnista sekä alkuvuoden laskuja 
hyvinvointialueelta.  
 

Laskuttavan organisaation vaihdoksesta johtuen vuotta 2023 koskevien laskujen 
osalta tulee huomioida, että  

 Tilinumerot tulevat muuttumaan. Tarkastathan siis aina laskua maksaessasi, 

että saajan tiedot ja tilinumero ovat oikein. 

 Kaikkien hyvinvointialueen palveluita käyttävien asiakkaiden tulee tehdä uusi 

e-laskusopimus omassa verkkopankissaan. 

 Laskutuksen yhteystiedot muuttuvat. Löydät ajantasaiset yhteystiedot 

laskulta, sen liitteeltä tai hyvinvointialueen verkkosivuilta. 

Lisätietoja 
Asiakasmaksut löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta 
www.luvn.fi/asiakasmaksut. Sivustolle kootaan asiakasmaksujen ja laskutuksen 

yhteystiedot sekä tieto alennusten hakemisesta. Sivut päivittyvät joulukuun 2022 
aikana. 

 
Voit kysyä lisätietoja myös oman kuntasi yhteyshenkilöltä: 
Lohja: Saija Saario, vastaava ohjaaja, puh. 0443740188 
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