
PALVELUIDEN HINNAT 2021 

 

YKSITYISASIAKKAAT   ALV 0%         ALV 0% 

Palvelu Ma – Pe  Tuntihinta €/t   

Kotisairaanhoito 08.00 – 16.00 47,00 €   

INR-mittaus /verinäytteet tms. 08.00 – 16.00 30,00 €   
 
 

   

Palvelu Ma – Pe  Tuntihinta €/t Kotitalousvähen-
nyksen jälkeen 

Palvelun määrä /kk 

Hoiva-, virkistys- ja kotipalvelut 08.00 – 16.00 35,00 € 21,00 € Vähintään 10tuntia/kk 

 08.00 – 16.00 37,00 € 22,20 € Vähintään 5 tuntia /kk 

 08.00 – 16.00 38,00 € 22,80 € Alle 5 tuntia /kk 

   
PALVELUSETELIASIAKKAAT 

Arkipäivä 08.00 – 16.00 35,00 € 
 

 
Kilometriveloitus 0,50 €/ km yli 5 km matkalta Kemijärven keskustasta 
 
ARVONLISÄVEROTONTA PALVELUA  
Palvelu on arvonlisäverotonta asiakkaan toimintakyvyn alentuessa iän, sairauden, vamman, toipilasajan tai perheti-
lanteen vuoksi. Arvonlisäveroton palvelu voi olla myös tilapäistä, jolloin toimintakyky on hetkellisesti heikentynyt. Pal-
velusta tehdään kirjallinen sopimus ja suunnitelma yhdessä Kotihoito Ulpukan kanssa.   
 
Palvelu on arvonlisäverollista mikäli palvelu tuotetaan esimerkiksi siivouspalveluna toimintakykyiselle työikäiselle asi-
akkaalle. Palveluun lisätään arvonlisävero laskutushetkellä voimassa olevan arvonlisälainsäädännön mukaan. 
 
PALVELUSETELI 
Kemijärven alueella on otettu käyttöön kotihoidon palveluseteli, jota myönnetään tilapäiseen tai säännölliseen koti-
hoitoon. Palveluseteliä voi hakea ottamalla yhteyttä Kemijärven kaupungin ikäihmisten palveluohjaajaan, puh. 040 
481 1926 arkisin klo 9-11 ja entuudestaan palvelujen piirissä olevat: ottamalla yhteys oman alueen kotisairaanhoita-
jaan. Palvelusetelin avulla asiakas voi valita yksityisen palvelujentuottajan kunnallisten palvelujen sijaan. 
 
Palveluseteli voi olla tilapäinen eli esimerkiksi silloin, kun asiakas kotiutuu sairaalasta tai säännöllinen, jolloin asiakas 
on oikeutettu jatkuvaan kotihoidon palveluun. Palvelusetelin arvo voi määräytyä joko asiakkaan tulojen mukaan tai 
seteli on kaikille samanarvoinen. Asiakas maksaa palvelusetelin arvon ja Kotihoito Ulpukan palvelun erotuksen. Asiakas 
ei voi saada kotitalousvähennystä, jos hänelle on myönnetty palveluseteli.  
 
KOTITALOUSVÄHENNYS 
Useimmat Kotihoito Ulpukan palvelut oikeuttavat kotitalousvähennykseen, joka on -40 % työnhinnasta vuonna 
2021. Omavastuu on 100 € / vuosi. Saat vähennyksen, kun työ tehdään omassa kodissa, vapaa-ajan asunnossa, van-
hempien tai isovanhempien kodissa. Asuntoa ei tarvitse omistaa, asuminen tai oma käyttö riittää. Palvelutalossa, hoi-
vakodissa, ryhmäkodissa, senioritalossa tms. asuva saa vähennyksen kuten muissakin asunnoissa tehdystä hoiva-
työstä. 
 

KOTIHOITO ULPUKKA OY 
MA – PE klo 8 - 16 

Karoliina Gröötilä terveydenhoitaja YAMK 
Pöyliökatu 9, 98100 Kemijärvi 

050 5432 582 
karoliina.grootila@kotihoitoulpukka.fi   www.kotihoitoulpukka.fi 

mailto:karoliina.grootila@kotihoitoulpukka.fi



