
Perusturvalautakunta § 166 18.11.2009

Vanhuspalvelujen asiakasmaksut 2010

113/02.04.00/2009

Pela  § 166
 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista sääde-

tään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista anne tussa laissa
(734/92) ja asetuksessa (912/92). Lisäksi kunnat voi vat antaa maksuis-
ta tarkentavia ohjeitaan kunnallisen päätösval tansa rajoissa.

 Lainsäädännöllä määrätyt maksut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi
kunnassa tai kuntayhtymässä tehtävin päätöksin ylittää. Kunta voi päät-
tää vain siitä, että asiakkailta peritään säädetyt maksut enintään maksi-
mimääräisinä, alennettuina tai että niitä ei joiltakin osin peritä lainkaan.

 Asiakasmaksulain maksuja koskevat yleiset säädökset

Palvelusta perittävä maksu
 Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palve-

lun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan pe riä henkilön
maksukyvyn mukaan.

Maksun enimmäismäärä
 Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottami sesta ai-

heutuvien kustannusten suuruinen. Asetuksella voidaan säätää palve-
lusta perittävän maksun enimmäismäärä ja maksu määräytyväksi mak-
sukyvyn mukaan.

Maksuttomia sosiaalipalveluita (kotihoito ja vanhuspalvelut alueel la)
 ovat sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö / palveluohjaus ja henkilöl le

hänen sosiaalihuoltoaan koskevissa asioissa annetut asiakirjat.

Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen
 Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palve-

luista määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alen nettava siltä
osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentu-
lon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen ela tusvelvollisuuden toteutu-
mista tai jos muut huollolliset näkökohdat sitä edellyttävät.

 Säädöksissä on lisäksi kotona annettavan palvelun ja laitoshoidon osal-
ta kohtuullisen yhtenäiset ohjeet maksuja määrättäessä

 - huomioon otettavista tuloista,
 - tuloista tehtävistä vähennyksistä,
 - maksun perimisestä palvelun  keskeytyessä / poissaolon ajalta,
 - maksukatosta.

 Sen sijaan asumispalveluiden ja tukipalveluiden osalta edellä mainituis-
ta ei ole ohjeistusta ja kuntien käytännöt maksujen mää räämiseksi vaih-
televat. Yleiset periaatteet luonnollisesti koskevat myös näitä maksuja,

 Nyt käytössä olevat vanhustenhuollon asiakasmaksut perusturva lau-
takunta on hyväksynyt kokouksessaan 13.1.2009 ja täsmentä nyt niitä
11.2.2009 ja 10.6.2009.



 Vuodelle 2010 esitetään tarkennuksia erityisesti tehostetun palve lu-
asumisen asiakasmaksuihin. Tavallisen palveluasumisen mak suoh-
jeistus säilyy euromääriltään ennallaan. Hyvinvointipalveluyk sikössä on
korotus ryhmiin osallistumisen maksuissa. Tukipalve lumaksut esitetään
säilytettäväksi pääsääntöisesti ennallaan. Tarkistus on omaishoidon vir-
kistysvapaiden maksuissa, joissa alle 4 tunnin palvelusta esitetään pe-
rittäväksi 5 euroa/kerta ja yli 4 tunnin palvelusta 10 euroa/kerta.

 Kotona an net ta van hoi don osal ta mak su tau lukko ja myös ti la päi sen ko-
ti hoi don mak sut esi te tään säily tet täväk si ennallaan edellytyksellä että
asiaan ei tule uutta valtakunnallista ohjeistusta. Uutena lisäyksenä on
ko tiu tustii min käyn neis tä pe rit tävät mak sut.

 Kun Kuntaliiton ja Sosiaali- ja terveysministeriön antamien ennak ko-
tietojen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon maksuihin on tu lossa se-
kä indeksikorotuksia ja laitoshoidon maksujen osalta myös tulo- ja mak-
superusteisiin liittyviä muutoksia, tuodaan laitos hoitoa koskevat maksu-
ohjeet perusturvalautakunnan käsittelyyn sen jälkeen kun muutokset
ovat tiedossa.

 Liitteenä ovat tilaajapäällikön yhteistyössä palvelualueen tuotan non
kanssa valmistelemat esitykset. Valmistelussa on otettu huo mioon
12 kuntalaisen 7.5.2009 Kouvolan kaupungin perusturva lautakunnalle
toi mittama kansalaisaloite. Liitteissä oli kursivoidul la ne muutokset, jot-
ka on tehty 13.1.2009 jälkeen.

 Kotihoidon maksut, liite nro 1 ja liite nro 2
 Tukipalvelujen ja hyvinvointipalveluiden maksut, liite nro 3
 Palveluasumisen maksut, liite nro 4
 Tehostetun palveluasumisen maksut, liite nro 5

 Lisätietoja: vanhuspalvelujen tilaajapäällikkö Eila Kohopää,
 p. 020 615 7429, eila.kohopaa[at]kouvola.fi

 Tilaajajohtajan ehdotus:

 Perusturvalautakunta päättää, että vanhuspalveluiden asiakas maksut
peritään liitteissä esitetyn mukaisesti 1.1.2010 alkaen.

 Lisäksi perusturvalautakunta päättää, että säännöllisen kotihoidon ja te-
hos te tun pal ve lu asu mi sen van ho jen asiak kaiden tuloselvitykset ja uu det
mak su pää tök set teh dään 1.3.2010 al kaen.

 Perusturvalautakunnan päätös:

 Hyväksyttiin päätösehdotus.


