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Asiakasmaksulaki 734/92, voimassa 1.7.2021 alkaen
YLEISTÄ
Sosiaalihuoltolain perusteella järjestetyn asumispalvelun maksut:
- Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa maksut määräytyvät ns. pitkäaikaisen
laitoshoidon tai perhehoidon tavalla.
- Tavallisessa palveluasumisessa tai tuetussa asumisessa (jossa ei ole yöhoitoa) maksut
määräytyvät kuten jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksuissa.
- Nämä maksut eivät kerrytä maksukattoa.

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen / pitkäaikainen perhehoito ja pitkäaikainen
laitoshoito (7 C §):
- Pitkäaikaiseksi hoito katsotaan, mikäli palvelu kestää vähintään 3 kuukautta tai
lähtökohtaisesti tulee kestämään vähintään sen ajan.
- Kunta voi periä asiakkaalta maksun, joka saa olla enintään 85% nettokuukausituloista
ja josta on ensin tehty säädetyt vähennykset.

YLEISTÄ MAKSUISTA
- Mikäli asiakas (tuleva tehostetun palveluasumisen asukas) on välittömästi ennen
palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa
ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen
netto kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia
puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista. Tällöinkin huomioidaan myös laissa
säädetyt vähennykset.
- Kunnan tulee huolehtia siitä, että asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövara:
joka on tehostetussa palveluasumisessa vähintään 164 e/kk sekä
laitoshoidossa vähintään 110 e/kk.
Asiakkaalle tulee jäädä omaan käyttöön vähimmäiskäyttövara myös silloin, jos
maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen tulojen perusteella.
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Maksuja määriteltäessä huomioitavat / ei huomioitavat tulot on määritelty
kokonaisuudessaan: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/92.
HUOMIOITAVAT TULOT (10b §)
.

Asiakkaan (ja mahdollisesti myös puolison) jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut tulot
ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen (nettotulot) tulonhankkimisesta aiheutuneilla
kustannuksilla vähennettynä.
Jatkuvana pidetään tuloa, joka jatkuu vähintään 3 kuukauden ajan maksun määräämisen
ajankohdasta. Vuosittain toistuvaa tuloa ovat esimerkiksi osinko – tai korkotulot.
Lisäksi tuloina huomioidaan verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo (säädetty
tarkemmin lain 10 i §).
.

Tuloina ei huomioitaisi mm. satunnaisia kertaluonteisia tuloja tai kustannusten korvauksia.
.

Lisäksi tuloina huomioidaan vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki (mutta ei
veteraanilisää).
.

Lisäksi huomioidaan tuloverolain alaiset toistuvat veronalaiset tulot, kuten apurahat ja
tunnustuspalkinto.
Huomautus: myös puolisolle maksettava omaishoidontuki on veronalaista tuloa, joka
huomioidaan tulona määriteltäessä hoitoon siirtyvälle suurempituloiselle puolisolle
hoitomaksua (jos maksu määritellään molempien puolisojen tulojen perusteella).

Tulot, joita ei huomioida hoitomaksua määrättäessä
.

Tuloverolain (81535/1992) 92 §:ssä tarkoitettuja sosiaalietuuksia:
veteraanilisä, lapsen elatusapu. Lapsilisä, lapsen hoitotuki, kansaneläkelain mukainen
lapsikorotus, asumistuki, vammaistuki, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat
sairaanhoito- ja tutkimuskulut, sotilasavustus, rintamalisä, opintoraha, aikuisopintoraha,
opintotuen asumislisä, toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus,
kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus, opintojen johdosta suoritettava apuraha ja
muu vastaava avustus, perhehoidon kustannusten korvaus ja lasten kotihoidon tuki.
VÄHENNYKSET TULOSTA:
.

Vähennyksinä maksua määrättäessä huomioidaan hakijan osalta
(10 c ja 10 d §): mm.
- Elatusapu sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset, pois
lukien puolison tai avopuolison elatusapu.
- Holhousviranomaisen määräämän edunvalvojan palkkion perusmaksu
(2021: 440,- tai 220,- e/vuosi).
Tarkemmin vähennykset on määritelty: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
734/ 92.
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PALVELUSETELI tai ostopalveluina tuotettu tehostettu palveluasuminen:
- Myös palvelusetelillä tuotettavan tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut muuttuvat.
- Asiakasmaksu määräytyy samalla tavalla kuin omassa toiminnassa eikä asiakkailta saa
periä ateria tai tukipalvelumaksua.
- Asukkaalle täytyy jäädä vähintään 164 euron käyttövara/kk.
- Palvelusetelin enimmäisarvo ei muutu, mutta tarvittaessa asiakasmaksua alennetaan ts.
asiakkaan palvelustelin arvoa kohtuullistetaan niin, että käteen jäävästä tulosta tulee
asukkaalle jäädä edellä mainittu lakisääteinen käyttövara 164e/kk.
Ostopalveluina hankitaan lähinnä mielenterveys- ja päihdepalveluiden tehostettua
palveluasumista. Ostopalveluina tuotettavista palveluista on perittävä samat asiakasmaksut kuin kaupungin omassa toiminnassa. Ostopalveluiden tuottaja voi laskuttaa
kaupungilta aterioiden ja mahdollisten tukipalveluiden kustannukset. Myös ostopalveluissa
tehostetun palveluasumisen asukkaalle täytyy jäädä vähintään 164 euron käyttövara.
Tämä maksumuutos ei koske:
Kotihoidon maksutaulukon mukaan perittäviä kotihoidon, tuetun asumisen eikä
kotipalveluiden piirissä olevia, eikä säännöllistä kotihoitoa palvelusetelillä.
TIETOJEN TALLENNUS:
Asiakkaan tulo- ja menoselvitys tiedot tallennetaan (päätöstarpeen mukaan):
Abilita- ohjelmaan, jossa laskelma tehostetun palveluasumisen asiakasmaksusta tehdään
tai/sekä Pegasos- potilastietojärjestelmään, jossa asiakkaan palvelu- ja maksupäätös
tehdään.
UUSI PALVELUASUMISEN HAKIJA:
.

- Asiakas saa aina kirjallisen päätöksen palveluasumisen hakemukseensa.
- Mikäli päätös tehostetusta palveluasumisesta on myönteinen, asiakkaalta tai tämän
edustajalta pyydetään tulo- ja menotietoja hoitomaksun määrittelemiseksi. Tulo- ja
menotietoja ei siis tarvitse toimittaa etukäteen.
Asiakkaan tulo- ja menoselvitys tiedot tallennetaan (päätöstarpeen mukaan):
Abilita- ohjelmaan, jossa laskelma tehostetun palveluasumisen asiakasmaksusta tehdään
tai/sekä Pegasos- potilastietojärjestelmään, jossa asiakkaan palvelu- ja maksupäätös
tehdään.
JOS ASUKAS EI ILMOITA TULOJA/MENOJA:
.

Mikäli asiakas ei ilmoita tuloja sekä menoja annettuun määräaikaan mennessä,
palvelusta voidaan periä enintään sen tuottamisesta aiheutuneiden todellisten
kustannusten mukainen maksu. Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokauden
bruttokustannus vaihtelee eri yksiköittäin ja on noin: 112 – 141 e/vrk. Asiakkaalle tulee
kuitenkin jäädä tästä huolimatta lakimääräinen suojaosuus/ käyttövara.
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LISÄTIETOJA:
Yleistä tietoa palveluista, tehostetusta palveluasumisesta
ja maksuista:
Keskitetty palveluntarpeen arviointi ja palveluneuvonta
016 259 552 arkisin kello 9-12
Tehostetun palveluasumisen laskutus ja
päätöksenteko:
Laura Kauppila 040 610 2380 laura.kauppila@kemi.fi
Tietosuojalainsäädännöstä johtuen emme voi vastata sähköpostilla esitettyihin henkilökohtaisiin
kysymyksiin ja tiedusteluihin. Voimme vastata sähköpostitse esitettyihin kysymyksiin ainoastaan yleisellä
tasolla. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ja yleinen
tietosuoja-asetus (EU2016/679).

Tulo- ja menoselvityslomakkeen liitteet:
TULOT
Nettotulot e/kk eriteltynä
Mahdolliset muut tulot, esim. vuokratulo ja siihen liittyvät
vähennettävät menot erillisellä liitteellä
3 viimeksi kuluneen kuukauden tiliotteet
Verotustodistus (viimeksi päättynyt verotus)
MENOT
Lista reseptilääkkeistä
6 kuukauden reseptilääkekustannukset
Selvitys terveydenhuollon määräämistä
käsikauppalääkkeistä. Tarkoitus ja kuka määrännyt.
Lisäksi kustannuserittely 6 kuukauden osalta.
Edellisen asunnon asumiskustannukset e/kk
- jos vuokra-asunto, irtisanomisajan vuokravastuu
- osaomistusasunto, asumiskulut viim. 3 kk osalta
- oma asunto, asumiskulut viim. 6 kk osalta
Ei huomioida, mikäli esim. puoliso jää kotiin
asumaan, koti vuokrataan tai myydään heti
Muut menot: edunvalvontapäätös ja kulut, liitteeksi
erillinen selvitys
Kotiin jäävän pienempituloisen puolison tulot (netto
e/kk), 3 viimeisen kuukauden osalta + verotustodistus
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