
Vanhusten asumispalvelumaksut Sivu 1/6 
 

Suomen eduskunta 

 
Kansanedustajille ja ministereille, jotka eduskunnassa 28.5.2009 kävivät keskustelua 
vanhustenhuollon laadusta  

 

 Mikko Alatalo  Suvi Lindén 
Sirpa Asko-Seljavaara  Paula Risikko 
Hannakaisa Heikkinen  Sari Sarkomaa 
Sinikka Hurskainen  Erkki Virtanen 
Kimmo Kiljunen  Tarja Tallqvist 
Valto Koski  Jan Vapaavuori 
Lauri Kähkönen  Raimo Vistbacka  
 
 

 

 
 
 
 
 
Asia: 
 
Vanhusten asumis- ja muut palvelumaksut. 
 
 
 
 Meitä on täällä pieni aktiivinen joukko, jotka teemme työtä sen eteen, että Kouvolan 

vanhusten palvelumaksut saadaan kuntaliitoksen jälkeen takaisin siedettävälle tasolle. 

 
Sain sähköpostitse tiedon eduskunnassa käydystä keskustelusta ja koska en minä ainakaan saanut 
haluamiani vastauksia, enkä oikeastaan edes pystynyt päättelemään mitä keskustelun tiimoilta jää 
käteen ja tuleeko parannuksia vai ei, päätin kirjoittaa teille aktiivisesti keskusteluun osallistuneille ja 
kertoa mikä todellinen tilanne on – ainakin meidän vanhusten kohdalla. 
 
Keskustelussa sivuttiin myös maksuasioita. 
Sain siitäkin sellaisen käsityksen, että ihan oikeasti ei kenelläkään ole selvää käsitystä siitä, miten asiat 
käytännössä menevät ja miten kunnat päättävät aivan oman mielensä mukaan asioita kun ei niitä 
kukaan kuitenkaan ehdi valvoa. 
 
En nyt enemmälti ota kantaa muihin kuin maksuasioihin. 
 

   
Olen kahden vanhuksen omainen ja minun osalleni on langennut vanhempiani sosiaali- ja 
terveys/sairausasiat. 
 
Olen nyt noin kolmen vuoden ajan seurannut läheltä sekä yksityisen että kunnallisen 
vanhustenhuollon toimintaa, joten minulla on jo tässä vaiheessa jonkinlainen omakohtainen 
näkemys vanhusten huolehtimisesta ja maksuista kuten myös kunnan virkailijoista ja 
päättäjistä. 
 
Isäni on 87-vuotias ja ja äitini 84. 
Tällä hetkellä isä asuu tehostetun palvelun yksikössä Elimäen Vaskirinteellä, joka on kunnallinen 
palvelukeskus. Koko sinä aikana, kun isä on ollut nykyisessä hoitokodissa, ei minulla ole 
yhtäkään kiveä sydäntä hiertämässä. Niin hyvin ja inhimillisesti häntä siellä kohdellaan. 
 
Äiti asuu vanhuksille tarkoitetussa rivitaloyksiössä aivan hoitokodin kyljessä. Se tosin muutettiin 
kaupungin yksipuolisella päätöksellä vuoden alussa kotihoidosta palveluasumiseksi. 
 
Kokemukseni mukaan ei suoraviivaisesti voida verrata yksityisiä ja kunnallisia hoitoyksiköitä 
keskenään. Nyt ainakin ”uuden uljaan” Kouvolan kohdalla on niin, että kunnallinen 
asumispalvelumaksu ainakin joissakin tapauksissa ylittää yksityisen kirkkaasti.  
 
Minun vanhempieni kohdalla ei yksityinen palvelutalo myöskään ollut se parempi vaihtoehto – 
ei lääkinnällisesti eikä hoidollisesti. 
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He asuivat vuoden verran yhdessä yksityisessä palvelutalossa kunnan ostosopimuksella, kunnes 
isän oli pakko siirtyä ”hoitokotiin”. 
Kaikki oli auvoisen hyvin niin kauan kuin Elimäki oli itsenäinen hyvinvoiva kunta. 
Vanhusten kohdalla – kuten myös muiden apua tarvitsevien kohdalla tilanne muuttui 
kuntaliitoksen myötä. 
 

 

 Hoito, huolenpito ja vanhuksista välittäminen on edelleen ainakin isäni hoitopaikassa 
ensiluokkaista, maksut sen sijaan eivät. Yhtenäistämisen ja ”harmonisoinnin” nimissä 
suorastaan ryöstetään vanhusten rahat! 

 

  Kaikesta mahdollisesta - ja ainakin yhdessä tapauksessa sellaisesta jonka kriteerit eivät edes 
täyty - on tehty tehostettua palveluasumista, koska asiakasmaksulaki on niin löperö, että se 
antaa kunnille mahdollisuuden hinnoitella maksut mielensä mukaan. 
 
Samoin kotihoidosta tehtiin palveluasumista aina kun vain oli mahdollista. 
 
Nyt ei kannata sanoa että onhan siellä laissa nyt sentään jotain palveluasumisestakin. 
Tiedän. Olen lukenut lain sekä "etu- että takaperin" ja todennut että laissa on juuri kuntien 
meneviä porsaanreikiä ihan mielin määrin. 
 
Ministeri Risikon kannattaa myös unohtaa lause " me seuraamme miten jokin otetaan/on otettu 
vastaan kunnissa".  
 
Kunnat ottavat ”hyvin” vastaan juuri sen mikä heille sopii. Loppuja eivät noteeraa. 
 
Otetaan esimerkkinä vaikkapa vain taannehtiva maksujen perintä. Sen kieltävä KHO:n päätös 
on olemassa, sosiaali- ja terveysministeriö on siitä tiedottanut ja Kuntaliitto ainakin kesällä 
2008. 
 
Silti kunnat harrastavat sitä edelleen järjestelmällisesti. 
 
 
Kunnat tarvitsevat lakeja ja tarkkoja määritelmiä maksuista. 
 
Niin tarvitsemme myös me asiakkaat. Kyllä meillä pitää olla joku kuluttajasuoja tässäkin 
asiassa. 
 
 
Seuraavalla lainkohdalla ei todellisuudessa ole mitään arvoa kuntien toiminnassa: 
 ” palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien 
kustannusten suuruinen”  
 
tai: 
”Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön 
maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin 
kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön 
lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.” 
 
ja: 
Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että: 
 

1. muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 
1 momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai 
 

2. maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset 
näkökohdat huomioon ottaen. 

 
VOI-sanat pitää yksinkertaisesti poistaa laista. 
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 Miten kuntien toimintaa seurataan noin yleisesti? Joillakin kyselyilläkö? 
 

  Jos minä olisin te, niin en hetkeäkään luottaisi mihinkään kyselytuloksiin. 
Se on juuri samanlaista silmänkääntötemppuilua kuin Tarja Tallqvistin mainitsema toiminta, jota 
harrastetaan lääninhallituksien tarkastuskäyntien yhteydessä. 
 
Jos te seuraisitte kuntien toimintaa, niin tietäisitte varmaan että kunnat tai ainakin Kouvola on 
keksinyt vallan mainion rahastamiskeinon juuri niiden vanhusten kohdalla, jotka asuvat 
tehostetun palvelun yksiköissä. 
 
Ja jos te siellä eduskunnassa olette tietoisia siitä, että kunnat näin törkeästi rahastavat 
vanhuksiaan – ettekä mitään ole asian eteen tehnyt, niin en kyllä tiedä mitä teistä ajattelisin… 
 
 

 Nythän pyritään siihen, että vanhukset mieluummin ovat tehostetun palvelun yksiköissä 

kuin ns. laitoshoidossa.  
 

  Se on tietysti hyvä asia silloin kun se on mahdollista. Onhan kodinomainen hoitopaikka aina 
parempi kuin sairaalamainen ympäristö. 
 
Tässä on kuitenkin se suuri ristiriita, että asukkaan maksut ovat laitoshoidosta ja kulut 
avohoidosta. Se on täysin mahdoton yhtälö. 
 
Tehostettu palveluasuminen ja muut yksiköt, jossa asukas maksaa kaikki kulunsa itse, 
rinnastetaan avohoidoksi. 
 
Kuitenkin Kouvolan kaupunki on määritellessään asumispalvelumaksun ottanut käteen jäävän 
18 % laitoshoidosta. Vaihtoehtoisesti summa on vähintään 170 €. 
 
Mielenkiintoista on se, että kohtaa rintamamieslisästä ei ole otettu, koska laitoshoidossa (eikä 
kotihoidossa) sitä ei saa laskea tuloksi. 
 

• Kunta edellyttää että asukas hakee Kelalta hoito- ja asumistuen. 
Tämä tietysti siksi, että ne luetaan tuloksi eli kunta kuittaa ne itselleen. 

• Näin tapahtuu myös asumistuelle. 
 
 
Ja miettikää vielä mitä tapahtuu mahdollisille eläkkeen korotuksille. Kenelle nekin menevät? 
Eipä kannata kenenkään hallituksessa tai eduskunnassa kuvitella saavansa sulkia hattuunsa 
mainostamalla eläkkeiden nousua tai verotuksen kevennystä, jollei samalla tuo esille miten ne 
tulevat vanhuksen hyödyksi eikä kunnan. 
 
 

 Koska minusta laskutapa on suorastaan hävytön laitan sen nyt tähän. 

 
  Asumispalvelumaksu lasketaan nettotuloista 

 
Tuloja ovat (Kouvolan omaisille jaettavasta tiedotteesta otettu) 

• eläkkeet ja  
• niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet,  
• elinkorot,  
• rahana maksettavaksi määrätty syytinki 
• pääomatulot,  
• myös laskennallinen metsätulo, 
• rintamalisät 
• Kelan hoitotuet 

 
Puuttuu maininta asumistuesta. 
 
Tuloista vähennetään  

a) ateriamaksu (sen kuntaa ottaa ruoasta – Kouvolassa 365 €)  
b) sekä vuokran omavastuu 
c) "erityisen suuret jatkuvat sairaanhoitokulut, joita Kela ei korvaa". 

Käytännössä ilman eri "tappelua" kuitenkaan ei hyväksytä vähennyksiin esim. 100 €/kk 
suuruisia apteekkikuluja. 
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 Nyt ehkä jollekin tulee mieleen että onhan meillä lääkeostoissa maksukatto. 
 

  Niin on, mutta esim. kipulääkkeitä Kela ei korvaa, ei myöskään ummetus- ym lääkkeitä eikä 
vitamiineja ja kalaöljykapseleita. 
 
Jos lääke tai valmiste ei ole Kela-korvattava, se ei myöskään kerrytä maksukattoa. 
 
Oma isäni tarvitsee jatkuvaa kipulääkitystä, koska hänen selkärankansa on ihan loppu. Hänen 
ei-Kela-korvattavat lääkkeensä olivat vuonna 2008 noin 500 e. Sen lisäksi tietysti ne 
välttämättömät Kelakorvattavat. 
Meidän kohdalla ei onneksi ole liikalääkitystä – Vaskirinteelle siirtymisen jälkeen ei asiaa ole 
tarvinnut ”sillä silmällä” edes seurata. 
 
 

 Takaisin tuloihin ja menoihin ja varsinkin käteen jäävästä käyttövarasta: 

 
  Kuka ihmeessä on keksinyt tämän käyttövaran tehostetussa palveluasumisessa? 

  
• Asukas kalustaa huoneensa itse, maksaa vuokraa, ruokansa ja kaikki muutkin kulunsa 

itse. 
 
Ja kuka i on keksinyt, että Kelan hoitotuki menee kunnalle?  
 

• Se on myönnetty sitä tarvitsevalle (ei kunnalle), jotta tämä saa katettua sairaudesta 
aiheutuvat kulut. Niitä ovat hoitomaksun lisäksi sairaala, lääkäri, hammaslääkäri, 
lääkkeet ja hoitotuotteet sekä esimerkiksi jalkahoito. 

 
• Lisäksi pitää kustantaa hygieniatuotteet, parturi, kampaaja, vaatteet, lehdet, hedelmät 

ja vaikkapa isän rakastama keltainen Jaffa, karkit ja jäätelöt, ja mitä muuta mukavaa 
nyt tulee mieleen. 

 
Jos vanhus asuu vaikka missä yksikössä ja kuitenkin maksaa kaikki kulunsa, niin tällainen malli 
on suorastaan ryöstöä ja aivan varmasti jonkun lain vastaista. 
 
Ei voida edes vedota siihen että paikalla on henkilökuntaa vuorokauden ympäri. 
Kyllä monessa paikassa tehdään vuorotyötä – ei se ole mitenkään epänormaalia. 
Eikä vanhusten hoidon kuulu olla kunnalle mikään bisnes. 
 
Ei tehostettu palveluasuminen ole mikään LAATIKKO, johon vanhukset laitetaan odottamaan 
KUOLEMAA. 
 
Olen tavannut siellä monta ehkä hieman muistamatonta, mutta iloista vanhusta. 
Heillä on sama oikeus kuin teillä ja minulla elää niin täysipainoista elämää kuin mahdollista 
elämänsä loppuun asti. 
 
 

 Lisäksi vielä eräs tärkeä seikka, mikä mm. minun vanhempieni kohdalla 

on johtanut vaikeuksiin. 

 

  Koska nyt toinen aviopuolisoista on tehostetussa asumispalveluyksikössä ja hänelle jätetään 
vain 170 € käyttörahaa, niin kotona asuva puoliso ei pienen eläkkeen takia enää tule toimeen. 
 
Tämä siksi että maksuja ei kohtuullisteta koska ollaan sitä mieltä, ettei aviopuolisoa enää 
vuoden erossa olon jälkeen tarvitse huomioida. 
 
Kaiken lisäksi tämä koti muutetaan ”palveluasunnoksi”, jolloin esim. lääkkeen viennistä 2 x/pvä 
veloitetaan 252 €/kk. Tämä maksu lisättynä vuokraan ja lounasmaksuun (koska käy 
aviopuolisonsa kanssa syömässä lounasta) vie koko kuukausiansion. 
 
Tämä Kouvolan tempaus tarkoitti minun äitini kohdalla sitä, että lääkkeet ovat nyt dosetissa ja 
sopii vain toivoa että ne tulevat oikein ja oikea-aikaisesti otettua. 
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 Sitten Kouvolan kaupungin keksimä ”kaiken huippu”.  
Kutsun sitä käänteiseksi asiakasmaksulain soveltamiseksi 

 

  Tähän asti on yksityisiä palvelutaloja ”morkattu” maksujen suuruudesta, nyt Kouvola siis menee 
ainakin joidenkin ei-kunnallisten yksiköiden ohi oikein roimasti.  
 
Kouvolan kaupunki on muiden toimien lisäksi ”sosialisoinnut” myös yksityisten ja yhteisöjen 
tehostetun palvelun yksiköt. 
 
Mahtaako käytäntö olla jopa kilpailulainsäädännön vastaista? 
 
Tämä ”sosialisointi” tarkoittaa sitä, että 1.7.2009 alkaen kunta määrittelee myös näissä 
yksityisissä yksiköissä asumispalvelumaksun ja niihin myös haetaan kunnan kautta. 
En tiedä miten nämä ei-kunnalliset palveluyksiköt on saatu suostumaan tällaiseen systeemiin. 
 
En tiedä myöskään saako vanhus enää edes valita asumispaikkaansa. 
 
Näin rajoitetaan kuntalaisten itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta. 
Minusta ollaan vaarallisilla vesillä jo joku ”kunta” määrittelee missä kukin asuu tai mitä palvelua 
tarvitsee. Kyllä se asia ensisijaisesti kuuluu vanhukselle ja hänen omaisilleen.  
 
Eiköhän se ole jopa perustuslain vastaista? 
 
 
Poimittua Kouvolan Seniori-infosta (löytyy Internetistä) 
Yksityinen tehostettu palveluasuminen 
 
Yksityisten palvelutalojen yhteydessä on tehostetun palveluasumisen ryhmäkoteja. Ryhmäkodit 
ovat tarkoitettu lähinnä muistamattomien ikäihmisten ympärivuorokautista hoitoa varten, jotka 
eivät selviydy omassa kodissa kotihoidon tai tukipalveluiden turvin.  
 

• Hakemuksen ryhmäkotiin tekee sen palvelun työntekijä, missä asiakas sillä hetkellä on 
(esimerkiksi kotihoidon tai terveyskeskuksen työntekijä). 

• Hakemukset käsitellään kaupungin asumispalveluohjauksen yksikössä ja  
• sijoittamispäätöksen tekevät asumispalveluohjauksen palveluohjaajat. 

 
Palvelu- ja ryhmäkodissa asuminen kuuluu avohuollon piiriin, jolloin asukas voi saada Kelan 
asumistuen ja hoitotuen. Yksityisessä palvelutalossa omassa huoneistossa tehty kotitaloustyö 
sekä hoiva- ja hoitotyö oikeuttavat myös kotitalousvähennykseen. 
 
 
Esimerkiksi juuri Valto Kosken mainitsema Sotainvalidien Veljesliiton Kouvolan osasto ry:n 
omistamassa ja ylläpitämässä Haanojan palvelukeskuksen dementiaryhmäkodissa 
asumispalvelumaksu on huomattavan paljon halvempi kuin Kouvolan kaupungin nyt 
määrittelemä.  
Tässä ryhmäkodissa asukkaan asumispalvelumaksu on tällä hetkellä vajaa 500 €/kk - lisäksi 
luonnollisesti ruoka ja vuokra.  
 
1.7 alkaen asumispalvelun hinnan määrää kaupunki ja se tulee siitä lähtien olemaan 
ryhmässämme mukana olevan äidin kohdalla noin 1250 €, koska asukkaalle jätetään vain se 
18% käyttövaraa. 
 
Kun tämä omainen tivasi kaupungilta miten tämä on mahdollista, vastaus oli sanatarkasti 
seuraava:  
"ryhmäkodin asukkaiden hoito- ja palvelusuunnittelusopimus (sanatarkka ilmaus) päättyy 
30.6.2009, sillä Kouvolan kaupunki alkaa periä ja määritellä asiakasmaksut 1.7.2009 alkaen." 
  
"Maksujen yhtenäistäminen perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin. 
Tämän lain mukaan kunnan on perittävä asiakkailta samat maksut ostopalveluna hoidetuista 
palveluista kuin kunnan omana toimintana tuotetuista." 
 
Palvelutalo saa tietysti osan tästä maksusta, mutta Kouvolan kaupunki vasta tekee raakaa 
bisnestä! Tulee kyllä hieman mieleen naapurimaan käytännöt… 
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 Mitä me olemme tehneet 
 

  Tähän mennessä olemme  
 

• pommittaneet kuntapäättäjiä 
 

• kirjoittaneet Kouvolan Sanomiin 
 

• perustaneet viestiketjun Internetiin (Kouvolan Sanomien yhteydessä) 
 

• tehneet oikaisuvaatimuksia perusturvalautakuntaan 
Mitään ei tosin sieltä päin ole kuulunut yli kuukauden odottelun jälkeen. 
 

• tehneet kansalaisaloitteen 
Siitäkään ei mitään tuloksia… 
 

• tehneet kolme (minun tietääkseni) selvityspyyntöä Etelä-Suomen lääninhallitukselle. 
 

• Olen neuvotellut sosiaali- ja terveysministeriössä lakimies Markku Litolan kanssa 
ja hänen pyynnöstään lähettänyt ministeriöön muun materiaalin lisäksi kopiot 
lääninhallitukseen menneistä dokumenteista. 
 

• Olen 25.5 lähettänyt kaiken materiaalin (noin 60 arkkia) eduskunnan 
oikeusasiamiehelle. 
Sain Suomen Senioriliikkeeltä heidän oikeusasiamiehelle lähettämänsä kirjelmän. Siinä 
kiinnitettiin huomiota myös vanhusten maksuasioihin. 
 

• koska näyttää siltä että KS on saanut ainakin minusta tarpeekseen (?), niin perustin 
oman blogin (http://elsi.blogit.fi) – varmuuden vuoksi.  
Olen siirtänyt sinne kaikki omat puheenvuoroni viestiketjusta ja lisännyt linkit 
artikkeleihin ja mielipidekirjoituksiin. 
 

• emme ole ajatelleet antaa periksi 
 

• Nyt lisäksi lähestyn teitä hyvät kansanedustajat ja ministerit. 
 
Olisiko nyt aika laittaa asiakasmaksulaki ruotuun ja ihmisille kohtuulliset maksut palveluista? 
 
Minusta olisi oikeudenmukaista, että niin kauan kuin asukas/vanhus maksaa kaikki kulunsa itse, 
maksu määräytyisi kotihoidosta laadittujen pykälien mukaan. 
Näin olikin Elimäen Vaskirinteellä ennen kuntaliitosta. 
 
Me kaikki vanhenemme, hoitamalla vanhusten asiat kuntoon nyt, myös me itse ehkä saamme 
turvallisen vanhuuden. 
 
Minulle ei tarvitse vastata, toivon vain sydämestäni että luette kirjeeni läpi tarkasti ja ajattelette 
asioita sydämellä. 
 
Toki minulle saa kirjoittaakin! 
 
 
Mökillä, Ruotsinpyhtäällä Niemistön Honkarannassa, 2.6.2009 
 
Ystävällisin terveisin ja oikein hyvää kesää toivottaen 
 
Elsi Lehto 
 
 
 
 
 

 
 


