
STM tiedote 08.10.2009 
 
Vammaisetuudet myös pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleville  
 

Vammaisetuuksia ehdotetaan maksettavaksi myös niille, joiden hoitojakso julkisessa hoitolaitoksessa kestää yli kolme 
kuukautta. Muutos koskisi vammaistukea, eläkettä saavien hoitotukea sekä ruokavaliokorvausta. 

 
Nykyisen lain mukaan vammaisetuuksien maksaminen on keskeytetty kolmen kuukauden laitoshoidon jälkeen. Niille, 

joiden vammaisetuus on nyt keskeytetty, alettaisiin maksaa etuutta uudelleen ilman erillistä hakemusta vuoden 2010 
alusta lähtien. 

 
Lakimuutoksen tavoitteena on poistaa avo- ja laitoshoidon välistä rajanvetoa. Jatkossa asiakkaalla olisi oikeus etuuksiin 
riippumatta siitä, onko hän avo- vai laitoshoidossa. 
 
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu ehdotetaan nostettavaksi 82 prosentista 85 prosenttiin hoidettavan nettotuloista. 
Laitoshoidossa oleville maksettavat vammaisetuudet laskettaisiin mukaan nettotuloihin. 
 

Lisäksi ylimääräistä rintamalisää saavien veteraanien korotettuun ja ylimpään hoitotukeen alettaisiin maksaa 50 euron 
suuruista veteraanilisää syyskuussa 2010. Veteraanilisällä halutaan tukea pienituloisimpien ja ulkopuolista apua 

tarvitsevien rintamaveteraanien kotona asumista. 
 
Hallitus esitti torstaina 8. lokakuuta vammaisetuuksista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
annetun lain muuttamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa lait eduskunnalle perjantaina 9. lokakuuta. Lait 
tulisivat voimaan 1.1.2010. 
 
Lisätietoja 
Vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, puh. 09 160 73866, etunimi.sukunimi@stm.fi  

--------------------------------------------------------- 
Tiedote stm.fi-palvelussa: 

http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/view/1430682#fi 
 

 

Hieman eri sanamuoto kuin 08.10.2009 tiedotteessa. 
 

 
STM tiedote 10.12.2009 
 
Vammaisetuuksia aletaan maksaa myös pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleville  
 
Vammaisetuuksia maksetaan vuoden 2010 alusta lähtien myös niille, joiden hoitojakso julkisessa hoitolaitoksessa kestää 
yli kolme kuukautta. Maksettavia etuuksia ovat vammaistuki, eläkettä saavien hoitotuki sekä ruokavaliokorvaus. 
 

Nykyisen lain mukaan vammaisetuuksien maksaminen on keskeytetty kolmen kuukauden laitoshoidon jälkeen. Niille, 
joiden vammaisetuus on keskeytetty, aletaan maksaa etuutta uudelleen ilman erillistä hakemusta vuoden 2010 alusta 

lähtien. 
 

Lakimuutoksen tavoitteena on poistaa avo- ja laitoshoidon välistä rajanvetoa. Jatkossa henkilöllä on oikeus etuuksiin 
riippumatta siitä, onko hän avo- vai laitoshoidossa. 

 
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu nousee 82 prosentista enintään 85 prosenttiin hoidettavan nettotuloista. Laitoshoidossa 
oleville maksettavat vammaisetuudet lasketaan mukaan nettotuloihin. Hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön on 

jäätävä kuitenkin vähintään 97 euroa kuukaudessa. 
 

Ylimääräistä rintamalisää saavien veteraanien korotettuun ja ylimpään hoitotukeen maksetaan syyskuusta 2010 lähtien 
50 euron suuruista veteraanilisää. 

 
Hallitus esitti lakien vahvistamista torstaina 10. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina, 

ja ne tulevat voimaan 1.1.2010. 
 
Lisätietoja 
Vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, puh. 09 160 73866, etunimi.sukunimi@stm.fi 
 
 
Muualla verkossa 
Vammaistuet http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/150801124859EH?OpenDocument  (Kela) 

 
--------------------------------------------------------- 

Tiedote stm.fi-palvelussa: 
http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/view/1477770#fi 



Kommenttini tiedotteeseen: 
 

From: Elsi Lehto 
To: juha.rossi@stm.fi  

Sent: Friday, October 09, 2009 7:22 AM 
Subject: Vammaisetuudet myös pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleville 
 
 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 
Muut asian piirissä toimivat 
 
 

 
Hyvää huomenta, 
  
Olen  STM:n tiedotteiden tilaaja. 
  
Haluan mielelläni kommentoida tiedotetta STM:n tiedotetta "Vammaisetuudet myös pitkäaikaisessa laitoshoidossa 
oleville". 

 
  

En tiedä ketä kaikkia tämä asia koskee. Otan tässä kirjeessä kantaa ainoastaan vanhusten maksuihin ja siihen liittyen 
hoito- ja asumistukiin. STM varmasti tietää onko muita ryhmiä, jossa tuet samalla tavalla päätyvät kunnalle. 

   
Onko STM tietoinen siitä että pitkäaikaisessa laitoshoidossa sekä joissakin kunnissa myös ainakin tehostetun palvelun 

yksikössä asuvilla tällaiset tuet eivät tule kyseessä olevien henkilöiden hyväksi, vaan ne menevät käytännössä suoraa 
päätä kunnalle? 
 
  
Olemme viime aikoina - pienenä ryhmänä tosin - yrittäneet saada jotain tolkkua vanhusten maksuihin. 

Olemme tarttuneet asiaan Kouvolan kaupungin tapauksessa, koska kuntaliitoksen jälkeen maksuperusteita yksipuolisesti 
muutettiin ja vanhusten maksut nousivat joissakin tapauksissa jopa kolminkertaiseksi. 

 
Kouvola ei ole ainoa kunta, joka mielestämme toimii epäeettisesti. 
  
 
Malli, joka on nyt Kouvolassa ja monessa muussa kunnassa käytössä on seuraava (kopioitu 
päätöspöytäkirjasta): 
 
Kouvolan kaupunki Perusturvan toimiala 
Pela 13.1.2009/ Liite nro 8      
  
Vanhuspalvelut (ti) 
ASIAKASMAKSUT / TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN 
  
Maksun määräytyminen 
  
Huomioon otettavat tulot 
– eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot, rahana maksettavaksi määrätty syytinki 
  pääomatulot, myös laskennallinen metsätulo rintamalisät 
– Kelan hoitotuet 
 
Tulot otetaan huomioon nettomääräisenä. 
 
Tuloista tehtävät vähennykset 
– vuokra, mikäli asukas saa asumistukea, vuokrana otetaan huomioon oma osuus 
  ateriamaksut (kun asukas maksaa ne itse) 
– jatkuvat, huomattavan suuret terveydenhuoltomenot, joita Kela ei korvaa ja joista on esitettävä    
  luotettava selvitys. 
 
 
Tavanomaiset menot kuuluvat käyttövaralla korvattavaksi. 
 
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) ja 11 
§:n (maksun perimättä jättäminen ja alentaminen) säädökset. Asiakkaan ensisijaiset etuudet, kuten asumistuki ja 
hoitotuet edellytetään haettavaksi.  
  
  

Huomioon otettavista tuloista puuttuu jostain syystä asumistuki. Kuitenkin jos sellaista saa (useimmiten yksityisessä 
palvelutalossa), niin sekin menee käytännössä kunnalle. 

 
Me ymmärrämme se, että pitkäaikaisessa laitoshoidossa potilas/asukas luovuttaa suuren osan tuloistaan kunnalle, jos 

hän ei enää voi palata kotiinsa. Hän saa vastineeksi ruoan, hoidon ja hoivan sekä lääkkeet. Hän saa myös hoitotarvikkeet 
ja liinavaatteet talon puolesta. 
  
On hyvä, että vanhukset voivat elää kodinomaisessa ympäristössä niin kauan, kuin he suinkin voivat. 
 
Kunnat käyttävät kuitenkin hyväksi, sitä että nyt pyritään pois laitoshoidosta. 
Kunnat haluavat mahdollisimman monta tehostetun palvelun yksikköä, koska silloin saadaan reippaasti tuloja kunnalle 

vanhusten kustannuksella. Jopa sellaisia yksikköjä, jotka eivät täytä tehostetun palvelun yksikön kriteerejä on muutettu 
sellaisiksi. 

  
Ainakaan Kouvolassa ei 1.7 alkaen vanhus enää käytännössä voi tehdä palvelusopimusta yksityisen palvelutalon kanssa 
kunnan sekaantumatta asiaan. 
 
Ne pari tapausta, jotka ovat allekirjoittaneen tiedossa, maksoivat ennen noin 500 e/kk hoidosta. 
Lisäksi maksetaan luonnollisesti ateriat ja vuokra. 
  
Nyt kunnan veloittama asumispalvelumaksu on näissä tapauksissa peräti noin 1200 e/kk. 

Vuokran omavastuu ja ateriamaksu maksetaan edelleen palvelutalolle. 
 

Voidaan olettaa, että vastaavia tapauksia on lukuisia. 
 

 
Tehostetun palvelun yksikössä asuva maksaa käytännössä kaiken itse: vuokran huoneesta, jonka omaiset kalustavat, 

sähköstä, siivouksesta ja pyykkihuollosta. Lisäksi hän maksaa omat lääkkeensä ja muut hoitopalvelut (esim. jalkahoidon). 

Vaatteet ovat omat, samoin liina- ja petivaatteet. Myös suurin osa hygieniatarvikkeista kustannetaan itse. 
  

Lääkekuluista vielä hieman: 
Kuntapäättäjät vetoavat siihen, että lääkkeissä on maksukatto. Niinpä on, mutta esimerkiksi kipulääkkeet (nivelrikkoon 

ym. vastaaviin kiputiloihin), ummetuslääkkeet ym. eivät ole Kelakorvattavia, eivätkä näin ollen kerrytä maksukattoa; 
eivät myöskään vanhuksille tuiki tarpeelliset vitamiinit ja kalaöljykapselit. 

 
Tämä yllä olevan selostuksen halusin antaa, jotta ymmärrettäisiin, ettei ministeriön "hyvistä aikeista" välttämättä ole iloa 
etuuksien saajille. 
  
Jos käytäntö on se mikä nyt tosiasiassa on, niin Kela voisi yhtä hyvin maksaa asumis- ja hoitotuet suoraan kunnalle. 
Mitä niitä turhaan "siihen oikeutetun" kautta kierrätetään? 
 
Muun muassa minä teen nyt käytännössä kunnalle palkatonta työtä, kun hoidan näitä tukiasioita vanhempieni puolesta. 

 
  

KELA toteaa hoitotuesta näin: 
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/140508130830HL 

 
Erityiskustannukset hoitotuessa 
 
Erityiskustannukset ovat tarpeellisia ylimääräisiä kustannuksia, jotka sairaus tai vamma aiheuttaa sinulle. 
Kustannuksina hyväksytään yleensä vain jatkuvat kustannukset, jolloin niitä tulee olla vähintään 6 kuukauden ajalta. 
Erityiskustannuksia ovat esimerkiksi 
 
-          sairaanhoito- ja lääkekulut 
-          ylimääräiset matkakustannukset  
-          kotipalvelun tai kotisairaanhoidon kustannukset  
-          ylimääräiset vaatekustannukset ja  
-          erityisruokavalion noudattamisesta aiheutuvat kustannukset.  
 
Erityiskustannuksiksi ei lueta esimerkiksi normaaleja ruoka- tai vaatekuluja, harrastustoiminnan, laitteiden hankinnan tai 
auton kuluja. 
 
 



Kouvolan kaupunki taas toteaa Etelä-Suomen lääninhallitukselle annetusta selvityksestä: 
”Kelan hoitotuki on tarkoitettu sairauden tai vamman aiheuttamiin lisäkustannuksiin, joita ovat mm. lääkkeet, sairauden 
ja vamman 
hoitoon tarvittavat erityistarvikkeet ja myös hankittavat hoito- ja hoivapalvelut. 
Asiakasmaksuilla katetaan nimenomaan hoito- ja hoivapalveluja” 
  

 
Mutta käytännössä ei lääkkeitä. 

 
Jos Kela myöntää siihen oikeutetulle hoitotukea ja se on tarkoitettu myös lääkekustannusten kattamiseen, niin kunnalla 

ei tulisi olla oikeutta laskea koko hoitotukea tuloksi. 
 
Myös kovasti ajoittain mainostetut eläkkeen korotukset häipyvät heti kuin tuhka tuuleen, kun vanhus joutuu tehostetun 
palveluasumisen piiriin. 
  
Näin ei saisi missään tapauksessa olla.  
Niin kauan kuin asiakas edelleen itse joutuu kustantamaan kaikki menonsa, kuten aikanaan teki kotonaankin, hänelle 

pitää myös jäädä varoja siihen. 
  

Luonnollisesti hoidosta ja hoivasta pitää maksaa, mutta joku raja siinäkin sentään pitää olla. 
Ei kunta ole liikelaitos. 
  
Olemme vieneet Kouvolan osalta vanhusten maksuasiat Etelä-Suomen lääninhallitukseen ja Kouvolan hallinto-oikeuteen 
selvitettäväksi. Se ei kuitenkaan ratkaise näitä tukiasioita, koska laki sallii hoitotuen luettavaksi tuloksi asiakasmaksuja 
määrättäessä. 
  
Tässä kohtaa päättäjät/poliitikot mielestäni ovat kaksinaamaisia: mainostetaan tukia ja eläkkeiden korotuksia, joita sitten 

"avunsaaja" ei saakaan avukseen vaan aivan joku muu taho, eli kunta. 
 

  
Toivon että kirjeeni herättää ajatuksia, jonka pohjalta STM:ssä voitaisiin miettiä, voitaisiinko esimerkiksi eläkkeensaajan 

hoitotuesta osa pyhittää asiakkaalle muidenkin sairaudesta aiheutuvien kulujen kattamiseen, kuin pelkästään kunnan 
palvelumaksujen. 

  

 
Ystävällisin terveisin, 

 
Elsi Lehto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



From: Rossi Juha  
To: Elsi Lehto  
Cc: Liuttu Minna; Litola Markku; eevaliisa.virnes@kuntaliitto.fi ; anne.neimala@kela.fi ; raisa.forsstrom@kela.fi ; 
Hassinen Inka; Raassina Anne-Mari  

 
Sent: Tuesday, October 13, 2009 9:27 AM 

Subject: Re(2): Vammaisetuudet myös pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleville 
 

Elsi Lehto 
 

Tiedotteessa kerrottu hallituksen esitys koskee vammaisetuuksien maksamista julkisessa laitoshoidossa oleville ja 
julkisesta laitoshoidosta perittäviä asiakasmaksuja. Esitys ei siten vaikuta tehostetun palveluasumisen maksuihin 
tai hoitotukikäytäntöihin. 
 
Eläkettä saavan hoitotukea voidaan myöntää mm. hoidettavan itse maksamien sairausvakuutuksen omavastuurajan 
ylittävien lääkekustannusten perusteella. 
 

Julkisessa laitoshoidossa olevilla lääkkeet sisältyvät hoidettavan maksamaan  asiakasmaksuun eikä niitä oteta huomioon 
hoitotukea myönnettäessä. Julkisessa laitoshoidossa olevien maksamaa asiakasmaksua ei hallituksen esityksen mukaan 

tulla ottamaan huomioon hoitotukea myönnettäessä. 
 
Palveluasumisen asiakasmaksuista ei ole säännöksiä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa. 
STM:n asettamassa työryhmässä on selvittävänä, kuinka ikäihmisten asumispalvelujen asiakasmaksujen tulisi määräytyä. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Juha Rossi 

vanhempi hallitussihteeri STM 
p. 09 1607 3866 

 
 

Seuraaville on mennyt kopio kirjeenvaihdostamme 
 
Minna Liuttu   STM neuvotteleva virkamies Talousarvioesitys : 

vakuutusosasto 
indeksit 
sosiaaliturvamaksut  
 

Vakuutusosasto 
Suunnitteluyksikkö 
09 160 74423 
minna.liuttu@stm.fi 
 
 

Markku Litola STM lakimies 
 

 09 160 74205 
 
 

Inka Hassinen STM lakimies 
 
Vakuutusosasto 

Eläkevakuutus-yksikkö 
 
 

  09 160 73140  
inka.hassinen@stm.fi 
 

Anne-Mari 
Raassina 

STM neuvotteleva virkamies  
 
Sosiaali- ja 
terveyspalveluosasto 
Sosiaalipalveluryhmä 
 

vanhukset 
vanhustenpalvelut 
vanhuspoliittinen tutkimus 
vanhusten palvelutalot 
kotipalvelut 
omaishoidon tuki/omaishoito 
avohoito 
laitoshoito 
 
 

09 160 74438  
anne-mari.raassina@stm.fi 

Anne  Neimala Kela osastopäällikkö Eläke- ja  
toimeentuloturvaosasto 
 
 

020 634 3678 

Raisa Forsström 
 

 

Kela lakimies Vammaisetuudet 020 634 3313 

Eevaliisa Virnes 
 

 

Kuntaliitto erityisasiantuntija vanhuspalvelut 
kotipalvelut 
omaishoito 
asumispalvelut 
laitoshoito 

09 771 2364,  
050 357 3478  
eevaliisa.virnes@kuntaliitto.fi  
 

 


