SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN ALENTAMISEN JA PERIMÄTTÄ
JÄTTÄMISEN PERUSTEET 1.7.2021 ALKAEN VARKAUDEN JA JOROISTEN
YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamiseen tai perimättä jättämiseen on tehty
asiakasmaksulain uudistuksen yhteydessä tarkennuksia ja velvoittavia säännöksiä (1201/2020
11§) 1.7.2021 alkaen. Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista
henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä
osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön
lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. Velvoite koskee sosiaalihuollon maksuja ja
tulosidonnaisia terveydenhuollon maksuja. Kunta voi huojentaa myös muita maksuja kuin laissa
velvoittavasti on edellytetty, esimerkiksi kaikki tasasuuruisia terveyspalvelujen maksuja tai osaa
niistä. Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta
annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden.
1) Asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä haetaan kirjallisella hakemuksella.
a. Asiakas voi täyttää hakemuksen ja toimittaa sen sekä tarvittavat liitteet ohjeiden
mukaan. Hakemus löytyy www.varkaus.fi – sivuilta
b. Asiakas voi tehdä myös vapaamuotoisen hakemuksen ja toimittaa sen tulo- ja
menot tositteineen ohjeiden mukaisesti.

-

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee käydä ilmi
mitä maksua alentaminen koskee
mille ajalle tai mistä lähtien maksualennusta tai vapautusta haetaan
perustelut sille, millä tavoin asiakasmaksu vaarantaa toimeentuloa

Maksun alentamista tai poistamista voi hakea enintään 12 kuukauden ajalle.
Asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä koskeva päätös perustuu aina
yksilölliseen tilannearvioon ja harkintaan ja se tehdään määräajaksi, tuloina huomioidaan
henkilön tulot ja säästöt sekä muu mahdollinen realisoitavissa oleva omaisuus kuten
rahastot/osakesijoitukset ym.
Asiakkaan on ennen kuukausimaksun alentamista selvitettävä mahdollisuus Kelan
eläkkeensaajan hoitotukeen ja asumistukeen.
2) Asiakasmaksun alentaminen perustuu tulo- ja menolaskelmaan.
Hakemuslomakkeessa on esitettävä tositteet tuloista ja menoista, joihin hakija haluaa
vedota. Mikäli hakija ei ole toimittanut määräaikaan mennessä pyydettyjä tositteita, tehdään
päätös ilman niitä. Maksualennus tai –vapautus myönnetään pääsääntöisesti
hakemuskuukauden alusta huomioiden päätöksenteko- ja muutoksenhakuaika.
Hakemuksen ja liitteenä toimitettujen tositteiden tietojen perusteella tehdään
toimeentulotuen laskelma, jonka pohjalta tehdään päätös maksun kohtuullistamisesta.
Maksun tarkistaminen tehdään pääsääntöisesti yhdeltä kuukaudelta siten, että asiakas
selvittää kuukauden rahamenot ja -tulot.
3) Hakemuksen liitteet
Hakemuksen liitteenä pitää toimittaa tiliote (kahden kuukauden ajalta) ja tositteet niistä
menoista, jotka eivät tiliotteella näy.
Liitteiksi tarvitaan kopiot huomioitavista menoista:

Tiliotteet kaikista (myös puolison) tileistä viimeisen kahden kuukauden ajalta, joista ilmenee
seuraavat menot:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



vuokra/yhtiövastike
sähkö
vesimaksu
kiinteistövero, jätehuolto
asuntolainan korot
opintolainan korot
kotihoidon tukipalvelumaksut ja päivätoimintamaksu
turvapuhelin ja muut turvateknologiset laitteet
terveydenhuoltomenot: julkisen terveydenhuollon maksut (terveyskeskus, sairaala)
elatusapu, elatusmaksut
ulosoton tai velkajärjestelyn maksupäätös tai maksusuunnitelma
lääkekulut: terveydenhuollon lääkärin määräämien lääkkeiden osalta.
Lääkekustannuksia huomioidaan enintään vuotuisen lääkekaton verran
peruskotivakuutus

Kotihoidossa harkinnanvaraisesti voidaan huomioida tilapäiset terveydenhuoltomenot, joiden
huomiotta jättäminen aiheuttaisi asiakkaalle toimentulotuen tarpeen






lääkärin määräämät jalka- tai fysioterapia
hammashoitokulut
sairaalamatkojen ambulanssikulut/taksimatkojen omavastuuosuudet
turvapuhelimen auttamiskäynneistä aiheutuneet kulut
ja näiden lisäksi kotiaterian kuukausikustannus

Asiakkaan toimeentulon vaarantuessa edellä mainituista menojen huomioimisesta huolimatta,
voidaan perimättä jättämisessä ottaa huomioon toimeentulotuen perusosan tai täydentävän
toimeentulotuen myöntämisessä huomioitavat erityismenot. Ne huomioidaan siltä osin, kuin
asiakkaan toimeentulon vaarantuminen edellyttää ja asiakkaalle tulisi oikeus toimeentulotukeen.
Tällä toimintatavalla ehkäistään asiakkaan hakeutuminen toimeentulotuen piiriin, sillä se on
viimesijainen keino maksujen hoitamiseen.
4) Laskelmat ja vähimmäiskäyttövarat
Hakijan maksukyvyn laskentaperusteen lähtökohtana on, että tuloista vähennetään menot.
Hakijalle tulee jäädä toimeentulotuen perusosa (v. 2021 yksin asuva 504,06 €) tai
pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen vähimmäiskäyttövara (v. 2021 164,00 €) ja
pitkäaikaisen laitoshoidon vähimmäiskäyttövara (v. 2021 110,00 €) riippuen siitä, missä
asiakas vakituisesti asuu. Asiakasmaksulaissa on määritelty, miten asiakasmaksut
määräytyvät kyseisissä palveluissa,
Kotona asuvan asiakkaan laskelmassa huomioidaan toimeentulotuen perusosa, jolla
asiakas kattaa
- ravintomenot
- henkilökohtaiseen ja kodin puhtauteen liittyvät menot
- ilman lääkärin määräystä apteekista saatavat lääkkeet ja hoitotarvikkeet
- vähäiset terveydenhuoltomenot
- virkistys- ja harrastusmenot
- puhelimen käyttömenot
- vaatteiden osto- ja huoltomenot
- paikallisliikenteen käyttöön liittyvät menot

-

autopaikan vuokra
lehtien tilausmaksut
sekä muut jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot esimerkiksi bensiinikulut
(Laki toimeentulotuesta 1412 / 1997 § 7a).

Laskelmassa huomioitavat nettotulot
-

palkkatulot
eläkkeet
Kelan tai vakuutusyhtiöiden maksamat etuudet
pääomatulot
korko- ja osinkotulot
kaikkien lasten lapsilisät ja eläkkeet
kaikkien lasten elatustuet / elatusavut
omaishoidon tuki

Asiakkaan nettotuloista vähennetään
toimeentulotuen perusosa
vuokra
sähkö (ellei sisälly vuokraan)
hoivapalvelun asiakasmaksu
ateriapalvelun maksu
turvateknologiapalvelun maksu
hygieniapalvelun maksu

Menot, joita laskelmassa ei huomioida
-

-

käsikauppalääkkeet
asiakkaan erityistarpeista johtuvat vaatemenot tai hoitotarvikkeet, jotka liittyvät
kiinteästi hänen hoitoonsa, ja muun lain nojalla korvattavat erityistarpeista johtuvat
vaatemenot ja hoitotarvikkeet
harrastemenot
henkilökohtaiset vakuutusmaksut (poikkeuksena pakolliset asuinkiinteistön
vakuutukset)
kulutus- tai joustoluotot
asunto- ja opintolainat
kiinteistö- tai perintöverot
oikeudenkäyntikulut
takuusäätiön järjestelyluotto
kuljetusten omavastuuosuudet
muut kodinhoitokulut

Jos laskelma jää negatiiviseksi, maksua alennetaan laskelman osoittaman alijäämän verran. Jos
laskelma jää positiiviseksi, perustetta maksun alentamiseen ei ole. Edellytetään aina, että
asiakkaalle kuuluvat Kelan etuudet (hoitotuki ja asumistuki)on haettu.

Asiakasmaksua ei pääsääntöisesti alenneta eikä jätetä perimättä, jos asiakkaalla on omaa tai
puolison kanssa yhteistä varallisuutta yhteensä enemmän kuin 8 000,00 euroa säästöinä tileillään.

5) Maksualennus tai –vapautus voidaan myöntää korkeintaan vuodeksi kerrallaan.
Asiakas saa asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä viranhaltijapäätöksen.
Uutta alennusta tai vapautusta haetaan uudella hakemuksella ja siihen tarvittavilla liitteillä.
Maksut, joihin on tehty päätös maksualennuksesta tai –vapautuksesta, hyvitetään
pääsääntöisesti seuraavan kuukauden laskutuksesta lukien.
Huomioon otettavat tulot-huomioon otettavat menot= laskennallinen vaje.
Maksualennuksen suuruus harkitaan laskennallisen vajeen perusteella.

Alennus tai vapautus tukipalvelumaksuista, tilapäisen kotihoidon ja
kotisairaanhoidon maksuista

-

Tuloperusteisen asiakasmaksun alentaminen tai poistaminen on ensisijaista. Alennusta tai
vapautusta voi hakea seuraavista tasamaksuista, mikäli säännöllisen kotihoidon,
tukiasumisen tai asumispalvelun kuukausimaksu ei ole alennettavissa:
tilapäisen kotihoidon tai kotisairaanhoidon käynnit
ateriapalvelut
hygieniamaksu (sisältää siivouksen ja pyykkihuollon asumispalveluyksikössä)
turvapalvelu (turvapuhelin jne.)
päivätoiminta
omaishoidon vapaapäivän aikainen hoito
lyhythoidon kustannukset
muista tukipalveluista/tuotteista, joista peritään palvelutuottamisen/ostamisen
hinta

Terveydenhuollon, muiden kuin asiakkaan maksukykyyn perustuvien asiakasmaksujen
osalta, asiakasmaksujen perimättä jättäminen tai alentaminen tehdään asiakkaan
kokonaistilanteen arvioinnin perusteella.
Asiakkaan kokonaistilanteen arvioinnin perusteena palveluohjaaja käyttää edellä kuvattuja
sosiaalihuollon palveluja koskevia perusteita ja selvittää maksujen alentamisen tai
perimättä jättämisen tarvetta. Tarvittaessa kuullaan asiantuntijoita. Asiakasmaksun
alentaminen tai perimättä jättäminen perustuu aina kokonaisharkintaan.

6) ASIAKASMAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN
6.1 Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta
asumispalvelusta perittävän maksun perusteena olevat tulot ja tuloista tehtävät
vähennykset. Asiakasmaksulaki 10 f §
Asiakkaan ja hänen puolisonsa
- jatkuvat tai vuosittain toistuvat veronalaiset (brutto) ansio- ja pääomatulot
- verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä sekä
- laskennallinen metsätulo (10 i §)
- Laskennallisella metsätulolla tarkoitetaan tässä laissa varojen arvostamisesta

verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 § 3 momentin mukaan vahvistettua
metsän keskimääräistä vuotuista tuottoa hehtaarilta kerrottuna metsämaan
pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään kymmenen prosenttia ja metsätalouden
korot.
o metsän laskennallista metsätuloa on alennettava asiakkaan vaatimuksesta, jos
tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on Suomen metsäkeskuksen
tai metsänhoitoyhdistyksen antaman lausunnon perusteella vähintään
kymmenen prosenttia alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja
hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon suuruinen.
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun
ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Eläkettä saavan hoitotuen osan
maksettavaa veteraanilisää ei oteta tulona huomioon.
Tuloverolain (1535/1992) 92 §:n mukaiset verovapaat sosiaalietuudet
Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat tai tunnustuspalkinto otetaan tulona huomioon
siltä osin kuin ne säädetään veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 §:n 2 momentissa.
Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden
keskimääräinen kuukausitulo.
6.2 PITKÄAIKAINEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN
Sosiaalihuoltolain (130/2014) 21§ mukainen
Jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt
vähintään kolme kuukautta (tehostettu palveluasuminen).
Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa olevalta peritään kuukausimaksu, joka on
enintään 85 % asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä
säädetyt vähennykset.
Jos asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai
avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen
yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Kuukausimaksu saa olla enintään 42,5 prosenttia
puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty laissa esitetyt tarkoitetut vähennykset.
Jos kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa
perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu saa olla enintään 85 % asiakkaan
omista kuukausituloista, joista on tehty 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jäävä käyttövara on vähintään 164 euroa/kk.
6.3 PERHEHOITOLAIN MUKAINEN PITKÄAIKAINEN PERHEHOITO
Perhehoitolain (263/2015) 3 §:ssä tarkoitettu perhekoti ja 4 §:ssä tarkoitettu ammatillinen
perhekoti
Jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt
vähintään kolme kuukautta (pitkäaikainen perhehoito). Tämän lain 7 c §:ssä tarkoitettua
maksua ei kuitenkaan saa periä lastensuojelulain, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun
lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävästä palveluista ja tukitoimista annetun
lain nojalla annetusta perhehoidosta.
Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevalta peritään kuukausimaksu, joka on enintään 85 % asiakkaan
kuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
Jos asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai
avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen
yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Kuukausimaksu saa olla enintään 42,5 prosenttia
puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty laissa esitetyt tarkoitetut vähennykset.
Jos kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa
perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu saa olla enintään 85 % asiakkaan

omista kuukausituloista, joista on tehty 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jäävä käyttövara on vähintään 164 euroa/kk.

6.4 VANHUSPALVELUIDEN MUKAINEN IKÄIHMISEN PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO
Sosiaalihuoltolain (130/2014) 22 § mukainen ja Terveydenhuoltolain (1362/2010) 67 §:n
mukainen
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan ympärivuorokautisen laitoshoidon
alkamisesta lukien laitospalvelun toimintayksikössä ja sosiaalihuoltolain mukaisissa
laitoshoidon yksiköissä annetusta ympärivuorokautisesta sosiaali- ja terveyspalvelusta, jos
palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti
kestänyt vähintään kolme (3) kuukautta (pitkäaikainen laitoshoito). Tämän lain 7 c §:ssä
tarkoitettua maksua ei kuitenkaan saa periä terveydenhuoltolain 29 §:n 2 momentin 7
kohdassa tarkoitetusta lääkinnällisestä kuntoutuksesta laitoksessa, kehitysvammaisten
erityishuollosta annetun lain 2 § 3 kohdassa tarkoitetusta kuntoutuksesta laitoksessa eikä
lastensuojelulain 57 §:ssä tarkoitetusta laitoshuollosta.
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään kuukausimaksu, joka on enintään 85 %
asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulain 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt
vähennykset.
Jos asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa
tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy
puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Kuukausimaksu saa olla
enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty
laissa esitetyt tarkoitetut vähennykset.
Jos kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa,
pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu saa olla enintään
85 % asiakkaan omista kuukausituloista, joista on tehty 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt
vähennykset.
Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara on vähintään 110 euroa/kk.
7 PITKÄAIKAISESTA TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA, PITKÄAIKAISESTA
PERHEHOIDOSTA JA PITKÄAIKAISESTA LAITOSHOIDOSTA PERITTÄVÄN MAKSUN
PERUSTEENA OLEVAT TULOT
Asiakasmaksulaki 10 b §
Asiakkaan ja hänen puolisonsa
- jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut tulot ennakonpidätyksen ja ennakkokannon
jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä(netto)
- verosta vapaat tulot sekä
- laskennallinen metsätulo (10 i §)
o Laskennallisella metsätulolla tarkoitetaan tässä laissa varojen arvostamisesta
verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 § 3 momentin mukaan vahvistettua
metsän keskimääräistä vuotuista tuottoa hehtaarilta kerrottuna metsämaan
pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään kymmenen prosenttia ja metsätalouden
korot.
o metsän laskennallista metsätuloa on alennettava asiakkaan vaatimuksesta, jos
tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on Suomen metsäkeskuksen
tai metsänhoitoyhdistyksen antaman lausunnon perusteella vähintään
kymmenen prosenttia alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja
hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon suuruinen.
- jos maksu määräytyy asiakkaan ja tämän puolison yhteenlaskettujen kuukausitulojen
perusteella, kuukausitulona otetaan lisäksi huomioon puolison vastaavat tulot
Tulona ei oteta huomioon

- tuloverolain (1535/1992) 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta
vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea.
- eläkettä saavan hoitotuen osana maksettavaa veteraanilisää ei oteta tulona huomioon
- lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua
Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat ja tunnustuspalkinto otetaan huomioon tulona
siltä osin kuin ne on säädetty veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 §:n 2. momentissa.
Jos asiakkaan ja hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi
kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo
7.1 TULOISTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET PITKÄAIKAISESSA TEHOSTETUSSA
PALVELUASUMISESSA, PITKÄAIKAISESSA PERHEASUMISESSA JA PITKÄAIKAISESSA
LAITOSHOIDOSSA
Asiakasmaksulaki 10 c §
Ennen kuin 7 c §:ssä tarkoitettu maksu määrätään, on asiakkaan tuloista vähennettävä
· asiakkaan suoritettavaksi vahvistetut elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan
johtuvat muut vastaavat kustannukset. Elatusapua ei kuitenkaan vähennetä, jos
elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa
välittömästi ennen pitkäaikaisen perhehoidon, pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen
tai pitkäaikaisen laitoshoidon alkamista.
· avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu pesänjakajan
tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana
· kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka
hänen on maksettava rahana;
· edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta annetun
lain 44 §:ssä 5. momentin nojalla
· tuomioistuimen ja tai holhousviranomaisen hänelle määräämän edunvalvojan palkkion
perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta annetun lain 44 §:n 5 momentissa
sekä edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 22 §:ssä tarkoitettu valtuutetun
palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan palkkion perusmaksun
suuruisena.
· asiakkaan todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen,
pitkäaikaiseen perhehoitoon tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon siirtymistä seuraavasti:
o omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten
kuuden (6) kuukauden ajalta
o vuokra-asunnon vuokra ja muut välttämättömät ja kohtuulliset kulut
asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen
irtisanomisajalta
o asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 §:ssä tarkoitettu
käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja
kohtuulliset kulut kolmelta (3) kuukaudelta.
Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi.
7.2 TULOISTA TEHTÄVÄT ERITYISET VÄHENNYKSET PITKÄAIKAISESSA TEHOSTETUSSA
PALVELUASUMISESSA
JA PITKÄAIKAISESSA PERHEHOIDOSSA (laki 10 d §)
· pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta perittävän maksun suuruudesta päätettäessä
on vähennettävä maksun perusteena olevista tuloista kohtuulliset asumismenot,
joita pitkäaikaisesta tehostetusta asumispalvelusta aiheutuu. Asumismenoista vähennetään
asumistuki.
· pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa olevien
tuloista vähennetään
o terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetun
terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden
ja perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu saamaan
korvausta sairausvakuutuslain nojalla. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan

tai hänen edustajansa antaman selvityksen perusteella maksun määräämisen
perusteena olevista tuloista asiakkaalle aiheutuvien lääkekustannusten mukaan,
kuitenkin enintään sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun
suuruisena.
o Muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden
ja perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan ja hänen
edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon
ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeelliseksi.

