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Joonas, otit kantaa 21.4. vanhusten palvelumaksuihin.

Pahoittelen, mutta en oikein ymm rr  laskutapaasi. En my sk n tarkkaan ymm rt nyt kirjoituksesi
tarkoitusper .

Me vanhusten omaiset laskemme tasan tarkkaan sen, mik  j  k teen kunnalle menevien maksujen j lkeen.
Siin  ei tietysti muut kuin Kouvolan kaupungin k ytt m t laskutavat merkitse mit n. Sit  vastoin se, ett
asukkaalle tosiasiassa useimmiten j  ainoastaan se 170 euroa k ytt varaa kuukaudessa, merkitsee todella
paljon.

Laitan sinulle nyt tiedoksi t h n, miten yksiviivaisesti uudet palvelumaksut on laskettu.

Kaupunki/kunta laskee tuloksi seuraavat: el kkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot ja rahana
maksettu syytinki, p omatulot, my s laskennallinen mets tulo, rintamalis t (h vett v ), Kelan hoitotuet
(kokonaisuudessaan/sekin h vett v ).

Tuloista teht v t v hennykset: vuokra (mik li asukas saa asumistukea, otetaan huomioon vain oma osuus),
ateriamaksut (jos asukas maksaa sen itse).

Ja huomio: jatkuvat, huomattavan suuret terveydenhuoltomenot, joista on esitett v  luotettava selitys.
Tavanomaiset menot kuuluvat k ytt varalla korvattavaksi. Tarkoittaa siis my s apteekki- ynn  muita
sairauskuluja.

Asumispalvelumaksun laskutapa on seuraavanlainen.

Esimerkkitapauksessa olkoon vaikkapa hieman yksinkertaisemmat tulot: nettoty el ke 600 euroa, kansanel ke
290 euroa, varsinainen rintamalis  noin 46 euroa, ylim r inen rintamalis  noin 62 euroa ja Kelan maksama
korkein hoitotuki noin 300 euroa. Se tekee yhteens  1 298 euroa.

Siit  v hennet n huoneen vuokra noin 150 euroa (josta ei viel  saa asumistukea) ja ateriamaksu 365 euroa.

En nyt t ss  v henn  sairauskuluja, koska esimerkiksi pelk st n 100 euron l kekulut per kuukausi eiv t
v ltt m tt  Kouvolan p t sten tekij iden mielest  ole suuria kuluja. V hennykset tekev t yhteens  515 euroa.

No niin, nyt p st n asiaan. Kaava on seuraavanlainen: nettotulot 1298 - menot 515 ja k ytt vara 170 = 613
euroa. Kaupunki ottaa sen 613 euroa.

Kunnan j tt m st  170 euron taskurahasta asukas maksaa ensin omat l kekulut, esimerkiksi sen 100 euroa
kuukaudessa. Loppu 70 euroa jaettuna 30:lla = 2,33 euroa/p iv . Revi siit  sitten.

Kyll  demokraattisessa valtiossa vanhusten pit  saada el  t ysipainoista el m , kunnes p sev t Taivaan
kotiin tai minne nyt itse kukin haluaa menn .

Nyt kaupungit ja kunnat tuntuvat olevan sit  mielt , ett  heit  ei tarvitse muuta kun s il  jonnekin. Onneksi
hoitohenkil kunnalla sent n on tolkku sek  p ss  ett  syd mess .

Elsi Lehto
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