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VANHUSHUOLLON TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU 
  

Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa hoitohenki-
löstöä on paikalla ympärivuorokauden ja palveluntuottaja järjestää hoivan ja 
hoidon sekä ateriat sekä ruokailun. Asiakkaan asuminen perustuu vuokrasuh-
teeseen ja asiakas maksaa vuokran vuokranantajalle.   
 
Kunnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista palvelun käyttäjältä pe-
rittävistä asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
maksuista annetussa laissa 734/1992 ja asetuksessa 912/1992 Asiakasmak-
sulaissa tai -asetuksessa ei ole asumispalvelujen maksuja koskevia säännök-
siä, joten kunnalla on oikeus päättää asiakasmaksun määräytymisen perus-
teet. Maksu voi olla maksukyvyn mukainen (1 §), mutta kuitenkin enintään 
palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen (2 §).  
 
Hoitomaksu määrätään toistaiseksi ja se tarkistetaan vähintään kahden vuo-
den välein. Maksu on tarkistettava myös silloin, kun palvelun käyttäjän tai 
perheen maksukyky tai olosuhteet ovat muuttuneet tai, kun maksu osoittautuu 
virheelliseksi. Maksu voidaan tarkistaa myös, jos sen perusteena olevat elä-
ketulot tai vuokra on yleisten tarkistusten johdosta muuttunut vähintään 5 pro-
sentilla.  

 
 
1. HUOMIOON OTETTAVAT TULOT 
 

Maksua määrättäessä otetaan kuukausituloina huomioon henkilön tulot enna-
konpidätyksen jälkeen (= nettotulot) sekä verosta vapaat tulot, kuten 
 
- palkkatulot, eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot ja 

rahana suoritettava syytinki sekä muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot 
- pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat tulot kuten korko-, osinko- ja 

vuokratulot 
- Kelan maksamat etuudet (eläkettä saavan hoitotuki, asumistuki, ylimää-

räinen rintamalisä, veteraanilisä)   
 

Tuloina otetaan huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahviste-
tut maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä 
osuus yhtymän tulosta.  Metsätulo säännösten mukaan määrätään seuraa-
vasti: metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrotaan metsämaan pinta-
alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. 
Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto määrätään varojen arvostamisesta 
annetun lain mukaan, jonka nojalla verohallitus vahvistaa vuosittain metsän 
keskimääräisen vuotuisen tuottoluvun. 
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut (ei kuitenkaan 
puolisolle maksettavia elatusmaksuja), tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat 
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muut vastaavat kustannukset ja kiinteistön luovutuksen yhteydessä määrä-
ajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava syytinki.  
Tuloina ei oteta huomioon rintamalisää eikä eläkkeisiin ja niihin verrattaviin 
tuloihin sisältyviä huollettavista aiheutuvia korotuksia. 

  
Jos asiakas on välittömästi ennen tehostettuun palveluasumiseen siirtymistä 
elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja 
hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu 
määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin 
puolisoiden yhteenlasketuista tuloista otetaan huomioon 42,5 %, ja siitä vä-
hennetään tehostetun palveluasumisen hyväksyttävä vuokra. Jos molemmat 
puolisot ovat pitkäaikaishoidossa, maksut määräytyvät puolisoiden omien tu-
lojen mukaan.  

 
2. TULOISTA VÄHENNETTÄVÄT MENOT 
 

Käyttövara 
  

Palvelujen käyttäjän asiakasmaksulaskelmassa hyväksytään käyttövaraksi 15 
% laskennallisista nettotuloista, kuitenkin vähintään 150 euroa/kk, mutta 
avio/avoparin käyttövara määräytyy huomioon otettavien yhteisten tulojen 
mukaan. Käyttövara on tarkoitettu asukkaan henkilökohtaisiin menoihin kuten 
lääke-, terveyden-, sairaanhoito-, hygienia- ja vaatemenoihin. 

 
Tehostetun palveluasumisen vuokra  

 
 Asiakas tekee vuokrasopimuksen palveluntuottajan / kiinteistön haltijan kans-

sa ja maksaa vuokranantajalle vuokran ja muut mahdolliset asumiseen liitty-
vät maksut, kuten vesi- ja sähkömaksun. Asiakkaalla on velvollisuus hakea 
Kelalta asumistukea vuokraan. 

  
 Enimmäisvuokraksi hyväksytään Kelan eläkkeensaajan asumistuessa hyväk-

syttävät enimmäisasumismenot Kangasalan ja Pälkäneen alueella. Jos vuok-
ra ylittää tämän summan, otetaan korkeampi vuokra huomioon, jos asiakkaal-
la on säästöjä vähemmän kuin 3000 euroa. 

 
Entisen asunnon kustannukset 

 
Entisen vakinaisen asunnon menot voidaan ottaa huomioon järjestelyajaksi 
enintään 3 kk sosiaalityöntekijän lausunnon mukaisesti, jos se on asiakkaan 
tai puolisoiden taloudellisen tilanteen vuoksi perusteltua. Asumismenoja ei 
oteta huomioon, jos asiakkaalla on säästöjä vähintään 3000 euroa. 

 
Muut vähennettävät kustannukset 
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Eläketuloon kohdistuva ulosmittaus, johon asiakas ei voi vaikuttaa, hyväksy-
tään menoksi. Edunvalvontapalkkio hyväksytään menoksi, jos asiakkaalla on 
säästöjä alle 3000 euroa tai verotettava omaisuus on alle 20 000 euroa. 

  
Lisäksi tuloista vähennetään asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu alaikäisen 
lapsen elatusapu.  

 
Erikseen hyväksyttävät maksua alentavat menot 

 
Maksua voidaan alentaa välttämättömien terveydenhuoltokustannusten takia. 
Alennusta ei myönnetä, jos asiakkaalla on säästöjä 3000 euroa tai enemmän. 
Asiakkaan/omaisen pitää hakea harkinnanvaraista maksun alennusta sosiaa-
lityöntekijältä, joka antaa hakemuksesta lausunnon. Vanhustyön johtaja tekee 
harkinnanvaraisesta maksualentamisesta päätöksen.  

 
 

3. ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 
 

Asiakasmaksu on edellä mainittujen tulojen ja vähennettävien menojen ero-
tus. Asiakas maksaa asiakasmaksun myös tilapäisiltä poissaolopäiviltä.  
 
Jos asiakas on sairaalahoidossa, ei asiakasmaksua peritä siltä ajalta, jolta 
sairaala laskuttaa asiakasmaksua. Asiakas maksaa vuokran koko sairaalas-
saolon ajalta. 

 
Mikäli asiakkaan sairaalajakson arvioidaan kestävän yli 14 vuorokautta, selvi-
tetään hänen mahdollisuutensa jatkaa asumista asumispalveluyksikössä. 
 

 
4.  PALVELUSETELI 
 

Palvelusetelin arvoa päätettäessä käytetään tätä ohjetta. Vuokran hyväksyt-
tävä määrä on kuitenkin aina enintään Kelan eläkeläisten asumistuessa hy-
väksymä enimmäismäärä Kangasalan ja Pälkäneen kunnassa. 

 
 
5. VIRANOMAISEN TIEDONSAANTIOIKEUS 
 

Hoitomaksun määräämiseksi on asiakas, hänen läheisensä tai edunvalvojan-
sa velvollinen antamaan tarvittavat tiedot. Sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksuista annetun lain 14 a §:n mukaan rahalaitokset ovat velvollisia sa-
lassapitosäännösten estämättä antamaan kaikki hallussaan olevat asiakkaan 
taloudellisen aseman määrittelemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset, ellei 
kunta ole saanut asiakkaalta riittäviä ja luotettavia tietoja.  

  
6. VOIMAANTULO  
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Tämä toimintaohje astuu voimaan 1.1.2016 ja kumoaa 14.8.2014 vahvistetun 
ohjeen.  

 


