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Pirkanmaan hyvinvointialue | PL 272, 33101 Tampere  

etunimi.sukunimi@pirha.fi | pirha.fi 

Hyvä asiakkaamme/asiakkaan asioiden hoitaja 
 

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa pirkanmaalaisten terveys- ja sosiaalipalveluista sekä 
pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on taata yhdenvertaiset 
palvelut kaikille pirkanmaalaisille. Vaikka palveluita järjestävä organisaatio muuttuu, 
käytännön palveluihin ja asiointiin ei tule vuodenvaihteessa suuria muutoksia.  

Säännöllinen kotihoito 

 
Kotihoidon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle. Muutoksesta johtuen 
säännöllisen kotihoidon asiakkaille tehdään uudet palvelu- ja hoitosuunnitelmat sekä 
palvelu- ja maksupäätökset. Päätökset lähetetään asiakkaalle tai asiakkaan asioiden 
hoitajalle.  
 
Kotihoidon käynnit jatkuvat ennallaan, mikäli asiakkaan palvelutarpeeseen ei tule 
muutoksia.  
 
Asiakasmaksujen tarkastamisen yhteydessä säännöllisen kotihoidon maksuihin voi tulla 
muutoksia vuodelle 2023, mikäli asiakkaan palvelutarpeessa tai maksun määräytymisen 
perusteena olevissa tuloissa on tapahtunut muutoksia.  

Kotihoidon tukipalvelut 

 
Tukipalveluihin ja niiden maksuihin tulee muutoksia 1.1.2023 alkaen. Ne tukipalvelut 

loppuvat, jotka eivät kuulu hyvinvointialueen palveluvalikkoon 1.1.2023. 

Palveluvalikossa olevien tukipalveluiden tarve arvioidaan asiakaskohtaisesti alkuvuoden 

aikana. Arviointi tehdään hyvinvointialueen palveluiden myöntämisperusteiden 

mukaisesti. Arvioinnin ajan asiakas saa edelleen hänelle aikaisemmin myönnetyn 

palvelun, joka laskutetaan 1.1.2023 voimaan tulevilla hinnoilla.  

Tukipalveluista tehdään asiakkaille uudet palvelu- ja maksupäätökset, jotka lähetetään 

asiakkaalle tai asiakkaan asioiden hoitajalle. Seuraavassa taulukossa on kerrottu, mitä 

tukipalveluja Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää sekä niistä perittävät aluevaltuuston / 

aluehallituksen päättämät asiakasmaksut. 
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Kauppapalvelu 7,70 €/ostoskerta 

Peseytymispalvelu 8,30 €/henkilö 

Kuljetus peseytymispalveluun 3,60 €/yhdensuuntainen matka, 
aluehallituksen päätös 21.11.2022 
 

Kuntouttava päivätoiminta 18,00 €/päivä 
 

Kuljetus päivätoimintaan 3,60 €/yhdensuuntainen matka 

Puolipäiväinen kuntouttava päivätoiminta 11,00 €/puolipäivä 

Osavuorokautinen perhehoitopäivä 18,00 €/päivä 

Lyhytaikainen asumispalvelu  33,00 €/hoitopvä 

Tilapäinen perhehoito 33,00 €/hoitopvä 

Turva-auttamispalvelu 
Hellahälytin/Liesivahti 
Paikantava turvahälytin 
Älykäs ovivalvontalaite  

31,50 €/kk 
2,90 €/kk 
20,00 €/kk 
30,00 €/kk 

Ateriapalvelu  9,65 €/ateria 

 
 

Asiakaslaskutus 

 

Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksut 

 
Uudet viranhaltijapäätökset asiakkaan palveluista perittävästä asiakasmaksusta pyritään 
tekemään 31.3.2023 mennessä. Uuden maksupäätöksen voimaantuloon asti asiakasta 
laskutetaan nykyisten tulotietojen mukaan.  

• Jos uuden päätöksen mukainen asiakasmaksu on alkuvuonna 2023 perittyä 
asiakasmaksua suurempi, uuden päätöksen mukaisen maksun perintä alkaa siitä 
päivästä, kun uusi päätös on tehty.  

• Jos uuden päätöksen mukainen maksu on alkuvuonna 2023 perittyä maksua 
pienempi, hyvitetään asiakkaalle maksupäätöksen mukainen erotus alkuvuoden 
osalta. Pienin hyvitettävä erotus on 20 euroa / kk.  
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Huomioitavaa 

Jotta palvelunne jatkuvat keskeytyksettä hyvinvointialueelle siirryttäessä, tietonne siirretään 
hyvinvointialueen tietojärjestelmään. Hyvinvointialueen henkilötietojen käsittelystä 
informoidaan Pirhan verkkosivuilla osoitteessa https://www.pirha.fi/tietosuoja, kun 
hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. 

Hyvinvointialueen aloittamisen myötä myös verkkopankin e-laskusopimukset uudistuvat. 
Jos asiakkaalla on e-laskusopimus kunnan kanssa, tulee solmia uusi sopimus 
hyvinvointialueen kanssa verkkopankissa vuodenvaihteen jälkeen. Laskutusten eräpäivät 
voivat muuttua. 

Lisätietoja löytyy myös Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta 

www.pirha.fi. 


