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Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen
Asumispalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä
(vanhukset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat). Asumispalveluja saa henkilö, joka erityisistä
syistä tarvitsee apua tai tukea asumisensa järjestämisessä, ja joka ei selviä omassa kodissaan
kotihoidon turvin, mutta ei ole laitoshoidon tarpeessa. Tehostetun palveluasumisen tarpeen arvioi
moniammatillinen SAS-tiimi (vanhukset) tai vammaispalvelun henkilöstö (kehitysvammaiset) ja
mielenterveys- ja päihdetyöryhmä (mielenterveys- ja päihdekuntoutujat).
Asumispalvelu määritellään avohoidoksi. Palvelumaksu määräytyy kotona annettavan hoidon
maksun mukaisesti. Asumispalvelussa asuva henkilö maksaa itse asuntonsa vuokran, hoivan
palvelumaksun, ateriapalvelumaksun sekä perusmaksun kuitenkin niin, että määrätty osa tuloista
jää henkilökohtaiseen käyttöön.

VUOKRAMAKSU
Palveluntuottaja tekee yhdessä asumispalelussa asuvan asukkaan kanssa asuinhuoneiston
vuokrauksesta annetun lain mukaisen vuokrasopimuksen. Palveluntuottaja laskuttaa vuokran.
Vuokramaksu määritellään neliömetreittäin ja vaihtelee palveluntuottajasta riippuen. Asukkaalla on
oikeus anoa KELAN määrittelemää asumistukea.

HOIVAPALVELUMAKSU
Asukkaalle tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään palvelutarve.
Asukas maksaa saamastaan palvelusta hoivapalvelumaksun, joka määräytyy kotihoidon
kuukausimaksun perustein. Maksun suuruus määräytyy asukkaan bruttotulojen sekä säännöllisen
ja jatkuvan hoidon tarpeen mukaan. Maksu on 35 % tulorajan (588 € 1.1.2020 alkaen) ylittävistä
kuukausituloista. Maksua laskettaessa tuloina huomioidaan eläkkeet, pääomatulot, metsätulot,
hoitotuki, ylimääräinen rintamalisä. Tuloina ei huomioida asumistukea eikä rintamalisää.
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ATERIAPALVELUMAKSU
Ateriapalvelun hinta on kunnan määrittelemänä 13,20 € / vrk. Hintaan sisältyvät kaikki hoitopäivän
ateriat, josta aamupalan osuus on 1,10 €, lounas 5,50 €, päiväkahvi 1 €, päivällinen 4,50 € ja
iltapala 1,10 €.

PERUSPALVELUMAKSU
Peruspalvelumaksu on 70 euroa kuukaudessa. Maksu kattaa turvapalvelun, perussiivouksen,
kylvetyspalvelun ja vaatehuollon sekä asukkaiden yhteiset lehdet ja kertakäyttöpaperitarvikkeet.
Maksua voidaan alentaa enintään 60 euroa kuukaudessa hoito- ja palvelusuunnitelman
perusteella, mikäli ei käytä kaikkia peruspalveluja.

HENKILÖKOHTAINEN KÄYTTÖVARA
Asukkaalle varataan jokapäiväisiin menoihin henkilökohtainen käyttövara, jolla hän kattaa
henkilökohtaiset menonsa, kuten henkilökohtaiseen hygieniaan tarvittavat menot, parturi- ja
kampaamomaksut, terveydenhuollon asiakasmaksut, lääkemenot, puhelimen käyttömenot ja
vaatemenot. Henkilökohtainen käyttövara kuukautta kohti on 170 euroa kuukaudessa. Entisen
asunnon kuluja ei huomioida maksua alentavaksi menoksi.

Asukkailta perittävät maksut eivät saa ylittää hänen maksukykyään. Lähtökohtana on, että
säännöllistä asumispalvelun kuukausimaksua ei tule määrätä niin suureksi, että asukas joutuu
hakemaan säännöllistä toimeentulotukea. Jos asukas joutuu sairaalaan, hoiva- ja ateriamaksu
katkeaa eikä kyseisiä maksuja peritä sairaalassa oloajalta. Peruspalvelumaksu peritään sen sijaan
korkeintaan kuukaudelta. Kotilomien aikaisiin poissaoloihin sovelletaan edelleen 5 päivän
omavastuuaikaa. Vuokra maksetaan aina, myös tilapäisten poissaolojen ajalta.
Jos maksu on suurempi kuin henkilökohtainen käyttövara, maksua pienennetään ensin
ateriapalvelumaksusta, toiseksi peruspalvelumaksusta ja viimeiseksi hoivapalvelumaksusta.
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