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Kouvolan perusturvalautakunta venkoilee? 
Vaiko vanhuspalvelu? 
 
 
Ehdin/ehdimme jo iloita Kouvolan kaupungin perusturvalautakunnan päätöksestä tulla vastaan 
tehostetun asumispalvelun yksiköissä asuvien vanhusten lääkemenoissa. 
 
Ilo oli ennenaikainen. 
 
 
Olen tänään (16.2.2010) keskustellut asumispalveluohjaajan kanssa, joka hoitaa mm. Elimäen vanhusten 
asioita. 
 
Kun ihmettelin, miksei tuloselvityspyynnön yhteyteen oltu liitetty päätöspöytäkirjan liitettä 5, vaan erillinen 
saate, jossa vähennykset ovat aivan eri sanamuodossa, hän totesi että kohta on lisätty tuloselvitykseen. 
 
Totuushan on, ettei sitä ole siellä siinä muodossa, kuin pöytäkirjan liite antaa ymmärtää. 
 
Koska asumispalveluohjaaja sanallisestikin esitti lääkekorvausasian aivan eri tavalla, kuin perusturva-
lautakunnan pöytäkirja antaa ymmärtää (katso kohta 5), rupesin tietysti kaivamaan mitä asiasta oikeasti on 
sanottu. 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

1. Tästä se alkoi: 
 

Kouvolan perusturvalautakunta 13.1.2009 21 § Liite nro 8 (löytyy Internetistä)  
Kohdassa ”tuloista tehtävät vähennykset”: 
 

- jatkuvat, huomattavan suuret terveydenhuoltomenot, joita Kela ei korvaa ja joista 
on esitettävä luotettava selvitys. Tavanomaiset menot kuuluvat käyttövaralla 
korvattavaksi. 

 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

2. Kouvolan Sanomat kirjoitti 22.11.2009: 
 

Vanhuspalvelujen maksut pääosin ennallaan 2010 
http://www.kouvolansanomat.fi/page.php?page_id=5&news_id=200928023640 

 
22.11.2009 
Laila Sairo 
 
Kouvola. Vanhustenhuollon asiakasmaksut säilyvät Kouvolassa ensi vuonna pääosin ennallaan. 
Kuitenkin tehostetun palveluasumisen maksuihin tulee joitakin tarkennuksia. 
 

Tällä hetkellä tehostetussa palveluasunnossa asuvan henkilön tavanomaiset lääkemenot on 
pitänyt maksaa kokonaan käteen jäävästä käyttövarasta. Ensi vuoden alusta lähtien 
lääkemenoista hyväksytään tuloista vähennettäväksi yli 20 euroa kuukaudessa 
olevat menot, joita Kela ei korvaa. Lääkemenoista on aina esitettävä luotettava selvitys. 

  
Entiseen tapaan asukas voi vähentää tuloistaan muun muassa vuokran ja itse maksetut 
ateriamaksut. Oman asunnon kiinteistökuluja hyväksytään vähennykseksi 120 euroa kuukaudessa 
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enintään kuuden kuukauden ajan. 
 
Vähennysten jälkeen tehostetun palvelun asunnossa asuvalle pitää jäädä käyttöön 18 prosenttia 
vähennysten jälkeisistä nettotuloista, kuitenkin vähintään 170 euroa. Kotona annettavan hoidon, 
myös tilapäisen, maksut säilytetään ennallaan, jos asiaan ei tule uutta valtakunnallista ohjeistusta. 
 
Uuden kotiutustiimin käyntimaksu on 8,10 euroa kerralta, mutta asiakkaalta laskutetaan enintään 
kaksi käyntiä vuorokaudessa. Jos asiakkaalla on ennestään säännölliset kotihoidon palvelut, 
sisältyvät käynnit kuukausimaksuun. 
  

Huomaa sanamuoto: 
”Ensi vuoden alusta lähtien lääkemenoista hyväksytään tuloista vähennettäväksi yli 
20 euroa kuukaudessa olevat menot, joita Kela ei korvaa.” 
 
EI siis sanottu ”hyväksytään vähennettäväksi yli 20 euroa kuukaudessa olevat menot, jotka 
koituvat lääkkeistä, jotka eivät ole Kela-korvattavia”. 

 
Vahinko ettei kirjoituksesta käy ilmi,ketä kaupungin vanhuspalvelun edustajaa Laila 
Sairo on haastatellut. 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

3. Perusturvalautakunta laittaa vielä paremmaksi kokouspöytäkirjassaan 18.11.2009 
166 § liitteessä nro 5. (löytyy Internetistä)  
 
Tulkinnanvaraa ei jää. 

 

Kohdassa ”tuloista tehtävät vähennykset” todetaan yksiselitteisesti: 
 
- jatkuvat, suuret terveydenhuoltomenot, joita KELA ei korvaa ja joista on esitettävä luotettava 
selvitys.” 
- käyttövaralla korvattavat lääkemenot ovat enintään 20 euroa kuukaudessa”. 
 
Mitään muuta LÄÄKEMENOISTA ei koko liitteessä todeta. 
 
Asianhan pitäisi siis olla niin kuin Pelan päätöspöytäkirjassa 18.11.2009 liitteessä 5 lukee. 
Eikö vain? 

 
Pienenä sivuhuomautuksena voi todeta, että siellä luvataan muutakin mukavaa: 
 

- mikäli asukkaalla on kertaluonteisia terveydenhuoltoon liittyviä menoja, esim. 
hammashoitokulut, silmälasit, (sairaalamaksut), asumispalvelumaksua alennetaan 
määräajaksi yksilökohtaisella harkinnalla. 

 
Sairaalamaksut laitoin sulkuihin, koska sana on turha. Vanhus ei maksa kahta maksua päällekkäin. 

 
 
Eräs omainen on kysynyt asiaa sähköpostitse Kouvolan Sanomien kirjoituksen jälkeen. 
 
Sent: Thursday, November 26, 2009 9:44 AM 
Subject: Vanhuspalvelujen maksut Kouvolassa vuonna 2010/ EILA KOHOPÄÄ 
 
Hyvä Eila Kohopää, 
Kouvolan Sanomat uutisoi 22.11.2009 Kouvolan vanhustenhuollon asiakasmaksujen säilyvän ensi 
vuonna pääosin ennallaan. 
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Uutisessa todettiin myös, että tehostetun palveluasumisen maksuihin tulee kuitenkin joitakin 
tarkennuksia, joista eräänä se, että ensi vuoden alusta lähtien lääkemenoista hyväksytään tuloista 
vähennettäväksi yli 20 euroa kuukaudessa olevat menot, joita Kela ei korvaa. 
 
Tiesin perusturvalautakunnan pitäneen kokouksensa 18.11.2009 ja menin kiinnostuneena lukemaan 
pöytäkirjasta lisätietoja asiasta. Ihmeekseni kuitenkin totesin, että vaikka pöytäkirja olikin tällä 
kertaa ilmestynyt nettisivuille hämmästyttävän nopeasti, ei linkkejä jo esityslistassa mainittuihin 
liitteisiin olekaan olemassa. 
 
Koska esimerkiksi kuuluisan 13.1.2009 kokouksen pöytäkirjassa linkit olivat ja ovat olemassa, 
kysynkin, onko perusturvalautakunnan ennen niin avoimessa tiedotuspolitiikassa tapahtunut 
tietoinen muutos huonompaan suuntaan? 
 
Toinen kysymykseni koskee mainittua lääkemenojen vähentämistä tuloista eli miten ja kenet 
perusturvalautakunta aikoo ohjeistaa niin, että vanhukset todella saavat heille kuuluvan 
tulovähennyksen?  
 
Äitini suoraveloitetut lääkemenot vaihtelivat vuoden 2009 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 
välillä 17 - 270 euroa/kk ja olivat keskimääräisesti 180 euroa/kk. 
Miten ja missä vaiheessa tuo mainittu vähennys tehdään ja minkä kaavan mukaan se vaikuttaa 
asumispalvelumaksuun? 
 
Apteekkilasku on maksettava eräpäivään mennessä ja palautus on saatava vanhuksen tilille ennen 
seuraavaa eräpäivää - muutenhan rahattomuuskierre jatkuu tai alkaa uudestaan - ihan miten vaan. 
 
Kuka hoitaa välttämättömän byrokratian? 
Kiitos jo etukäteen vastauksista! 
Ystävällisin terveisin 
... 
 
Eila Kohopää on vastannut hänelle 30.11.2009. 
  
Lähettäjä: Eila.Kohopaa@kouvola.fi 
Lähetetty: 30. marraskuuta 2009 17:12 
Vastaanottaja: … 
Aihe: Vs: Vanhuspalvelujen maksut Kouvolassa vuonna 2010 
 
…  
Olen vastaanottanut sähköpostinne.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja käsittelemme vielä joulukuun perusturvalautakunnassa 
ja sen jälkeen teemme niistä yhteisen koosteen kaupungin sivuille.  
Asiakasmaksujen käsittely ja päätöksenteko tapahtuu palveluohjaajien toimesta ja luonnollisesti 
käsittelemme tarvittavaa ohjeistusta henkilöstön kanssa työkokouksissa. 

 
Ystävällisin terveisin 
Eila Kohopää 
Tilaajapäällikkö, Vanhuspalvelut 
KOUVOLAN KAUPUNKI 
PL 85, (Torikatu 10), 45101 Kouvola 
puh. 020 615 7429 
eila.kohopaa@kouvola.fi 
 
Sanallakaan ei korjannut omaisen käsitystä asiasta. 
 
Yritin tänään etsiä Eila Kohopään mainitsemaa koostetta Kouvolan Internetsivuilta. 
Helposti ei ainakaan ole löydettävissä, koska minä en sitä löytänyt. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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4. Tuloselvityspyyntö. 

 
Kouvolan kaupungin 8.2.2010 päivätyssä tuloselvityspyynnön mukana olevassa 
saatteessa lääkeasiaa ei mainita. Ei myöskään muita täsmennettyjä harkinnanvaraisia 
helpotuksia. 
 
Miksi päätöspöytäkirjan liitteen tekstiä ei laitettu tuloselvityspyynnön saatekirjeeseen, 
tai miksi ei liitetty mukaan ko. liitettä? Niin tehtiin tammikuussa 2009. 

 
 

Itse tuloselvityskaavakkeessa kohtaa lääkemenoille ei löydy ollenkaan. 
 

Sen sijaan siellä lukee kohdassa Menot/kk: 
jatkuvat, huomattavan suuret terveydenhuoltomenot, joita Kela ei korvaa ja joista 
on esitettävä luotettava selvitys, esim. apteekin laskelma. 

 
 

 
 
Muuta tekstiä välissä 

 
 

 
 
 

Tämä tarkoittaa suurin piirtein tilannetta, joka oli ennenkin. 
 

Näin päätöspöytäkirjan liitteen hienot lupaukset on mitätöity. 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 

5. Asumispalveluohjaaja totesi puhelimessa 16.2.2010: 
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20 euron omavastuu koskee vain sellaisia lääkkeitä joita Kela ei korvaa, siis EI-
Kelakorvattavia lääkkeitä. Kelakorvattavissahan maksukatto tulee vastaan jossain 
vaiheessa. 

 
Totesi vielä, että alkuvuodesta ”budjetti” saattaa joutua tiukoille, mutta helpottaa sitten kun 
maksukatto on ylitetty. 
 
Kyllä joutuvat koville monet vanhukset – varsinkin Alzheimer ym. dementiapotilaat, joiden 
kuukauden lääkemenot alkuvuodesta ylittävät 170 euron käyttövaran. 

 
 
 

Pelan 18.11.2009 päätöspöytäkirjan liite 5 on oikein positiivinen.  
Kunhan se pitäisi pitää paikkansa. 
Ja sen sisältö tehtäisi tiettäväksi kaikille asianosaisille. 
 
 
Onko sanamuodoilla kikkailu tahallista, vai eikö Kouvolan vanhuspalvelun pöytäkirjojen laatijat osaa 
tuottaa täsmällistä tekstiä? 

 
 

Virallisten päätösten sanamuodon pitää olla muotoiltu niin, että niistä ei voi 
tehtailla erilaisia versioita, riippuen siitä mihin tarkoituksiin ne on laadittu. 

 

 
 

16.2.2010 Turussa turhautuneena, 
Elsi Lehto 


