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Arvokkaan 
vanhenemisen 
puolesta
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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 OSTAA ITSE 

      PALVELUJA KOTIIN ?
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       Perustuslaki (19§) 

suomalaisella on oikeus 
välttämättömään 
huolenpitoon
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Perustuslaissa säädettyyn 

 jokaisen oikeuteen välttämättömään 
huolenpitoon eli ihmisarvoisen elämän 
edellyttämään turvaan sekä riittävien 
palvelujen turvaamiseen  

 luo ihmiselle edellytykset toimia 
yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä

 perustarpeet mutta, myös sosiaalisia tarpeita 
ja mahdollisuus toteuttaa itseään 
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 Tuen tarpeet11 §

 Sosiaalipalveluja on järjestettävä:
 1) tueksi jokapäiväisestä elämästä 

selviytymiseen;

(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014)
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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 maksaa 33.00 eur/t

   hinnassa alv 24 %    6.38 

   arvonlisäverottomana 26.62 eur 

kotitalousvähennys 50 %     13.31 eur

Siivouksen tuntihinta 13.31 eur
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1. KUKA VOI OSTAA ALVITTA?

 kun toimintakyky on alentunut

 … ei tule toimeen jokapäiväisessä   
elämässä

 ….ikäihminen, vanhus, vammainen, 
toipilas  

 … jatkuva tila tai väliaikainen tila 
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 välttämätöntä toisen ihmisen tuottamaa 
palvelua niissä tavanomaiseen elämään 
liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, 
mutta toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi 
hän ei selviä niistä itse.

 Itsenäisen elämän mahdollistaja  
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Päivittäisillä toimilla tarkoitetaan 

 niitä toimintoja, joita ihmiset elämässään tekevät joko 
joka päivä tai harvemmin, mutta kuitenkin toistuvasti 
tietyin aikavälein.

 Tällaisia ovat muun muassa liikkuminen, 
pukeutuminen, henkilökohtainen hygienia ja sen 
hoito, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä 
huolehtiminen sekä asiointi esimerkiksi kaupassa tai 
viranomaisessa asioiminen. 
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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..
 joka on ilmoittautunut kunnan rekisteriin 

 Vain kuntaan ilmoituksen tehneillä kodin 
palvelujen myyjillä on oikeus myydä alvitta 
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    Mistä löytää palvelunmyyjän ?

 Edellytys on, että esim kotisiivouksen ja 
ikkunanpesun myyjällä on OIKEUS myydä 
arvonlisäverotta 
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              www.elias.fi     

 www.elias.fi 
 on mm Valviran kannustuksesta parhaillaan 

kokoamassa yhteen hakuun ne kodin 
palvelun myyjät, joilla on oikeus myydä 
arvonlisäverottomasti  

 koko Suomi
 hakuperusteena kunta
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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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 muista

 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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     VAADI  PALVELUNMYYJÄÄ

 tuomaan pöydällesi kirjallinen 
OMAVALVONTASUUNNITELMA

 ensimmäisellä kerralla ja aina kun haluat 
palata siihen

 lue rauhassa. Se on oikeutesi ja 
velvollisuutesi

 tutustu, kysele
 sitä ei jätetä Sinulle
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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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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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Esim Koti Puhtaaksi Oy

Kotisiivous meidän välineillämme Tampereella€/h alv 0 %
Kotitalousvähennykse
n jälkeen

12kk määräaikainen sopimus 43,50 35,08 21,75 – Suosittelemme!

6kk määräaikainen sopimus 46,50 37,50 23,25

Toistaiseksi voimassa oleva 
sopimus 46,50 37,50 23,25

2h jatkuva käynti, huom. 
kertamaksu ei tuntihinta 110 88,71 55

Kertakäynti 49,50 39,90 24,75

Sesonkiaikaan 59,50 47,98 29,75
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Kotisiivouspalvelut

https://www.kotipuhtaaksi.fi/kotisiivous/


  Alviton hinta  esimerkiksi näin       
  

Arvonlisävero 24 %                                            meiriparma.fi

Kotisiivous  36.00 eur/t    (sis alv)

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
 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  
   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
   edellyttää noin 5 000 euron ostosta / v / hlö, 

      josta 2600 eur maksaa itse, verottaja 2400 eur  
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    Kotitalousvähennys ja 
palvelutalo

SAA  VÄHENNYKSEN
 henkilön yksityisesti hallitsemissa tiloissa 

tapahtuva avustustyö

peseytyminen, pukeutuminen, sängyn 
petaaminen, ruokailu, siivous  
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EI   SAA  !!!!!!!!

Kotitalousvähennystä ei voi saada 
palveluasumiseen liittyvistä perus-, 
palvelu, asiakasmaksuista tai muista 
vastaavista maksuista, joita on  

 koottu yhden maksunimikkeen alle.
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 Maksukykyinen lapsi ostajana

 Jos maksukykyinen lapsi ostaa 
vanhemmilleen, puolison vanhemmille, 
isovanhemmille tms arjen palveluja tämän 
kotiin, palvelun SAA arvonlisäverottomana ja 
saa veronmaksajana myös  
kotitalousvähennyksen  

 Edellyttäen että ehdot täyttyvät 
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    KIITOS !
 Pirteää kevättä 
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