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Itseellisen 

vanhenemisen 

puolesta
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Vaihtoehtoja
Palvelut kunnalta tai yksityisiltä

1) julkisena palveluna

2) kunnan ostosopimuksin

3) antamalla palvelusetelin

->  kohti kansalaisen rahapussia 

4) kotitalousvähennys tukena

5) arvonlisäverottomana palveluna 
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MITÄ TUKEA voi  saada
kun itse OSTAA  

PALVELUJA KOTIIN ?
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Perustuslaki (19§) 

⚫suomalaisella on oikeus 

välttämättömään 

huolenpitoon
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Sosiaalipalveluja on järjestettävä

⚫ tueksi jokapäiväisestä elämästä 

selviytymiseen 

(Sosiaalihuoltolaki §11,1301/2014)

- tukevat kansalaisen jokapäiväistä elämää

siten, että hän voi jatkaa mahd pitkään omassa 

kodissaan
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Toimintakyvyn alentuessa……

alv:n 37 §
Arvonlisäveroa ei suoriteta sosiaalihuoltona 

tapahtuvasta palvelujen myynnistä
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ARVONLISÄVEROTON JA  
KOTITALOUSVÄHENNYS

⚫ Siivous hinnaston hinta esim 40.00 eur/t

alv 24 %  pois - 7.74 

arvonlisäverottomana 32.26 eur 

kotitalousvähennys 50 %     -16.13 eur

Siivouksen tuntihinta 16.13 eur
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Hallituksen vaikutus 

Vuosi 2019  kotitalousvähennys 50 %

16.13 eur

jää 16.13 eur / tunti

Vuosi 2020  kotitalousvähennys 40 %

12.90 eur

jää 19.36 eur / tunti

EROTUS 3.23 EUR
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1. KUKA VOI OSTAA ALVITTA?

⚫ kun toimintakyky on alentunut

⚫ ei kykene kaikkeen arjen hoitamiseen
⚫ sairaudesta, vammaisuudesta tai ikääntymisestä johtuvasta 

toimintakyvyn alentumisesta sekä lasten ja nuorten hoitoon ja 
huoltoon liittyvistä syistä

⚫ Vanhus, vammainen, toipilas, uupunut

⚫ Omaishoitaja, pikkulasten äiti

⚫ väliaikainen tila tai jatkuva
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2. MITÄ VOI OSTAA ALVITTA ?

⚫hlökohtaiset palvelut

⚫ateria-, siivous-, ruokaostos-, 

kylvetys-, kuljetus-, saattaja-, 

ja lumenluontipalvelut….
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3.  KUINKA TOIMIA ?

⚫ kodin palvelun myyjältä SUORAAN kuten

yritys, järjestö, säätiö..

Kunnan kanssa ei tarvitse asioida, kun ostaa 

apua arkeensa.
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Mistä löytää palvelunmyyjän ?

⚫ Edellytys on, että esim kotisiivouksen ja 

ikkunanpesun myyjällä on OIKEUS myydä 

arvonlisäverotta  ( myyjä tehnyt ilmoituksen 

kuntaan)
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www.elias.fi     

⚫ Valviran kannustuksesta yhteen hakuun ne 

kodin palvelun myyjät, joilla on oikeus myydä 

arvonlisäverottomasti  

⚫ koko Suomi

⚫ hakuperusteena kunta
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yksityiskohtia

⚫ Ei kunnan lausuntoa tms

⚫ Ei lääkärintoditusta tms

⚫ Asiakas itse kuvaa tilansa ja allekirjoitus

⚫ säännöllistä tai tarpeen vaatiessa ostamista

⚫ Voi olla kotonaan palvelun ajan, tietysti

⚫ Ei edellytä julkista valvojaa paikalle

⚫ Omat tai tekijän välineet; asiakkaan valinta
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Kun saa tekijän kiinni,
MITEN SITTEN  PITÄÄ TOIMIA ?

⚫ Pitää täyttää kaksi kirjallista lomaketta 

⚫ palvelusopimus ja palvelusuunnitelma

⚫ molemmat allekirjoittavat ne

⚫ Allekirjoituksellaan kansalainen vahvistaa,

että on rehellisesti kuvannut toimintakykynsä
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PALVELUSOPIMUS

määritellään mm

⚫ hinta

⚫ laatu mm ammattitaito

⚫ kuinka usein tehdään työ 

⚫ kenen välineet

⚫ peruutuksen ehdot 

⚫ avaimet
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PALVELUSUUNNITELMA

Suunnitelmasta tulee ilmetä

⚫ tarpeen peruste; asiakkaan toimintakyky
⚫ palvelujen tarve

⚫ palvelujen tavoitteet

⚫ toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi

Palvelusuunnitelma varmistaa ja kuvaa, että palvelu vastaa

asiakkaan tarpeita
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PALVELUNMYYJÄ  TUO

⚫ Asiakaskotiin kirjallisen 

OMAVALVONTASUUNNITELMAN

⚫ ensimmäisellä kerralla ja aina kun asiakas 

haluaa palata siihen

⚫ Perehdy omavalvontasuunnitelmaan. Se on 

oikeutesi ja velvollisuutesi

⚫ tutustu, kysele

⚫ sitä ei jätetä asiakaskotiin
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Kuluttajansuojalakia noudattava 
hinnasto

- arvonlisäverovelvollisella myyjällä on

esillä kokonaishinta ( sis alv)

- Jos ostaa kotisiivousta normaalikuntoisena  

laskussa on alvi mukana

- Jos ostaa kotisiivousta kun kunto heikennyt,  

lasku tulee ilman alvia
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Alviton hinta  esimerkiksi näin         

Arvonlisävero 24 %                                            meiriparma.fi

⚫ Kotisiivous  36.00 eur/t    (sis alv 24 %)

⚫ 36 x 24 =  864      864 : 124  = 6.97 eur

Ilman alvia 36.00 – 6.97 =  29.03 eur  
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YHTEENVETO  
Miten toimin, kun olen ostamassa alvitta ? 

⚫ palvelunmyyjä esim www.elias.fi; 

sieltä löytyvät suorat yhteystiedot

YHTEYS MYYJÄÄN

myyjä tuo palvelusopimuksen ja –suunnitelman 

ja teette ne

⚫ saat tehdystä palvelusta laskun ilman alvia

⚫ haet itse kotitalousvähennyksen verottajalta    
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KOTITALOUSVÄHENNYS

✓ 50 % työn TYÖN hinnasta  ( 40 %  vuonna 2020 )

✓ arvonlisäverollisesta hinnasta

( jos ei alvia, niin alvittomasta)

✓ vähennyksen saa suoraan muutoin   

maksettavaksi tulevasta verosta

✓ omavastuu 100 eur / hlö / vuosi

✓ maksimi vähennys 2400 eur /hlö / vuosi ( 2250 eur 2020)

✓ edellyttää noin 5 000 euron ostosta / v / hlö, 

josta 2600 eur maksaa itse, verottaja 2400 eur  
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KIITOS !

Pirteää syksyä
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