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166 §

KOUVOLA 2010

Vanhuspalvelut (ti)

ASIAKASMAKSUT  / TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain ja -asetuksen (17 § ja 10 §) säädöksiin, joiden
mukaan kunnan on huolehdittava asumispalveluiden järjestämisestä. Sosiaalihuoltolain mukaisia asumis-
palveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea asunnon ja asumisensa
järjestämisessä. 

Kotihoito ja vanhuspalveluiden palvelualueella tehostettu palveluasuminen kohdentuu vanhuksiin. Palvelu-
asunnoissa asuvat vuokraavat asuntonsa itse ja pääsääntöisesti myös maksavat ateriansa. Asukkaiden tar-
vitsemien palveluiden tarve on suuri.  Hoivapalvelu on sisällöltään ympärivuorokautista ja korvaa laitoshoi-
toa.  Kustannusvastuiden osalta ero laitoshoidon palveluihin on terveydenhuolto ja lääkemenot, jotka asia-
kas palveluasumisessa kustantaa itse, laitoshoidossa ne kuuluvat palveluun.  Palvelu toteutetaan joko oma-
na toimintana tai ostopalveluna yksityisiltä palvelun tuottajilta.

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai
-asetuksessa, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun. Kunnan tulee kuitenkin ottaa huomioon
maksuja koskevat yleissäännökset;

asiakasmaksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen,

kun kunta järjestää palvelut ostamalla ne yksityiseltä palvelun tuottajalta, asiakkaalta peritään sa-
mat maksut ja korvaukset kuin kunnan itsensä tuottamista vastaavista palveluista,

asiakasmaksu voidaan määrätä asiakkaan maksukyvyn mukaan,

asiakasmaksun tulee olla kohtuullisessa suhteessa asiakkaan käyttämien palvelujen määrään. 

Kunnat ovat maksuja määritellessään käyttäneet sekä laitoshoidon lähtökohtia, jolloin asiakkaan tulot ote-
taan huomioon nettomääräisinä että kotihoidon ohjeistusta, jossa tulokäsite on bruttotulot ja soveltaneet
niitä palveluasumiseen sopivaksi. Asiakkaan kannalta on tärkeää huolehtia riittävästä käyttövarasta mm.
terveysmenoja varten.
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MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN

HUOMIOON OTETTAVAT TULOT;

eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot, rahana maksettavaksi määrätty syytin-
ki
pääomatulot, kuten korkotulot, vuokratuotot ja vastaavat
Kelan hoitotuet

Tulot otetaan huomioon nettomääräisenä.

TULOISTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET;

vuokra, mikäli asukas saa asumistukea, vuokrana otetaan huomioon oma osuus

muut asumiseen liittyvät kulut, joita ovat sähkö- ja vesimaksut ja niihin rinnastettavat maksut,
mutta ei vakuutusmaksuja

mahdollisen oman asunnon kiinteistökuluja hyväksytään enintään kuuden kuukauden ajalta ja
enintään 120 €/kk, tämä koskee uusia, tehostettuun palveluasumiseen tulevia asukkaita

ateriamaksut (kun asukas maksaa ne itse)
 kunnan omassa tuotannossa ateriapäivämaksu on 12 €/vrk eli 360 €/kk, ostopalveluissa otetaan

huomioon asukkaan maksamat todelliset ateriamaksut

jatkuvat, suuret terveydenhuoltomenot, joita KELA ei korvaa ja joista on esitettävä luotettava
selvitys.  Käyttövaralla korvattavat lääkemenot ovat enintään 20 euroa kuukaudessa.

kohtuullinen, enintään 50 €/kk edunvalvontapalkkio ja maistraatin holhoustilin tarkistuspalkkio
minimimääräisenä

KÄYTTÖVARAT

18 % edellisessä kohdassa mainittujen vähennysten jälkeisistä nettotuloista
kuitenkin vähintään 170 €/kk.

MUUTA HUOMIOITAVAA;

hoitomaksua määrättäessä otetaan huomioon myös asiakasmaksulain
7 c §:n (puolison elatuksen turvaaminen) säädös, mikäli se on kotiin jäävän puolison
edun mukainen

  ja 10 c §:n ja 11 §:n säädökset

asiakkaan ensisijaiset etuudet, kuten asumistuki ja hoitotuet edellytetään haettavaksi.

 mikäli asukkaalla on kertaluonteisia terveydenhuoltoon liittyviä menoja, esim. hammashoitoku-
lut, silmälasit, sairaalamaksut, asumispalvelumaksua alennetaan määräajaksi yksilökohtaisella
harkinnalla

Seivästien asumispalveluyksikössä asumispalvelumaksua alennetaan 100 euroa kuukaudessa,
perustelut; asukkaiden mahdollisuudet yhteisiin tilanteisiin, mm. lehtien lukemiseen ja TV:n kat-
selemiseen ovat rajalliset




