
 
Jos et ole varma, oletko oikeutettu arvonlisäverottomiin 

sosiaalipalveluihin, voit ottaa yhteyttä 

 

Ikäihmisten yleinen neuvonta ja palveluohjaus ma-pe klo 9-11 

 puh. 040 860 8700 

  

Vammaispalvelun asiakkaat:   

 puh. 0400 306 427 

 

Tulotasolla tai varallisuudella ei ole merkitystä, ainoastaan avun 
tarve on kriteerinä.  

 
5. Laskutus 

Yritys laskuttaa palvelun suoraan verottomana. Jos asiakkaalla on 
verotettavia tuloja, hän voi tehdä maksetusta palvelun summasta 
kotitalousvähennyksen. 

 

6. Kotitalousvähennys oikeus 
Hoiva-, remontti- ja muusta kotona tehdystä työstä  voi saada  
kotitalousvähennystä verotuksessa verottajan vahvistaman määrän 
mukaisesti. (Vuonna 2022 on 40%  100 euron omavastuun 
jälkeen. Vähennyksen enimmäismäärä on 2250 euroa henkilöä 
kohden ja puolisot yhteensä 4500 eroa. 
 
Lisätietoa: www.vero.fi/kotitalousvähennys . 

 

 
 

 
 
 

 APUA ARKEEN 
 arvonlisäverottomilla 

  sosiaalipalveluilla 
 
 

Asiakkaan opas 
 
 

30.01.2022 
 

 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl-pyPjqTgAhVOtosKHfpLAfUQjRx6BAgBEAU&url=https://icon-icons.com/fr/icone/pourcentage/77945&psig=AOvVaw0Wl0TM2nVvlCq2M6h8nCJX&ust=1549439434201150
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl-pyPjqTgAhVOtosKHfpLAfUQjRx6BAgBEAU&url=https://icon-icons.com/fr/icone/pourcentage/77945&psig=AOvVaw0Wl0TM2nVvlCq2M6h8nCJX&ust=1549439434201150
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl-pyPjqTgAhVOtosKHfpLAfUQjRx6BAgBEAU&url=https://icon-icons.com/fr/icone/pourcentage/77945&psig=AOvVaw0Wl0TM2nVvlCq2M6h8nCJX&ust=1549439434201150
http://www.vero.fi/kotitalousvähennys


 
  

 

ARVONLISÄVEROTTOMAN SOSIAALIPALVELUN OSTAMINEN 

 
 

1. Kuka voi saada palveluja ilman arvonlisäveroa? 
Jos iän, sairauksien tai vammaisuuden mukanaan tuoma 
toimintakyvyn heikentyminen haittaa arjen askareista selviytymistä, 
niin silloin henkilön katsotaan olevan sosiaalihuollon tarpeessa ja 
hän voi ostaa kotiin apua ilman arvonlisäveroa. 
 

2. Mitä palveluja? 
Verottomia (alv 0 %) ovat maksua vastaan ostetut sosiaalihuoltoon 
liittyviä kotipalvelun tukipalveluita: 

• Ateriapalvelu 
• Siivouspalvelut ja vaatehuolto 
• Kauppa- ja muut asiointipalvelut 
• Kuljetus- ja saattajapalvelu mm. lääkärissäkäynti 
• Kylvetys- ja saunotuspalvelu  
• Turvapalvelut mm. tarkistuskäynnit, hälytyspalvelut 
• Sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut mm. ikäihmisten 

päivätoiminta, ulkoiluapu 
• Lumityöt - ja muut pihatyöpalvelut  
• Henkilökohtainen avustaja  

 

3. Miten voi saada arvonlisäverottomia palveluja? 
Asiakas ottaa itse yhteyttä kunnan hyväksymään yritykseen, joka 
tuottaa sosiaalipalveluita kunnan alueella ja tekee 
palvelusopimuksen. Yritysten nimilista löytyy Ikäihmisten palvelut 
Kuusamossa -oppaasta tai 
https://www.kuusamo.fi/tiedostot/verottomien-siivouspalvelujen-
tuottajat-kuusamossa/  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Palveluntuottaja on tehnyt palvelusuunnitelman yhdessä 
asiakkaan kanssa.  

• Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma ja 
vastuuhenkilö, joka vastaa palveluiden laadusta 

• Palveluntuottaja täyttää veroviranomaisen asettamat ehdot 

• Yksityinen palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen kuntaan, 
jossa toimii.  

 

4. Sopimuksen tekeminen 

Palveluntuottaja ja asiakas tekevät keskinäisen sopimuksen 
sovituista palveluista. Sopimuksesta tulee käydä ilmi muun muassa 
mitä ja kuinka paljon palveluja asiakkaalle myydään. Asiakkaalla on 
oikeus saada tietoa palveluista, eri vaihtoehdoista, 
kilometrikorvauksista ja asiakasmaksuista. 

Asiakkaan on hyvä ennen suunnitelman laatimista ottaa esille 
tarvittaessa lääkärinlausunnot sekä muut tarvittavat selvitykset ja 
asiakirjat. Palvelusuunnitelmasta suunnitelmasta tulee ilmetä 

• sosiaalihuollon tarpeen peruste 
• asiakkaan toimintakyky 
• palvelujen ja hoidon tarve 
• palvelujen ja hoidon tavoitteet 
• toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi 
• tarpeen vaatiessa myös hoito-ohjeet. 

https://www.kuusamo.fi/tiedostot/verottomien-siivouspalvelujen-tuottajat-kuusamossa/
https://www.kuusamo.fi/tiedostot/verottomien-siivouspalvelujen-tuottajat-kuusamossa/

