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PITKÄAIKAISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN JA PITKÄAIKAISEN PERHEHOIDON 
MAKSUT 
 
 
 
Asiakasmaksulain (734/1992) ja -asetuksen (912/1992) perusteella voidaan kunnallisista so-
siaali- ja terveyspalveluista periä maksu palvelun käyttäjältä. Asiakasmaksulakiin on tehty 
osittaisuudistus (1201/2020), jonka muutokset tulivat pääosin voimaan 1.7.2021 al-
kaen. Lähetämme oheisena täytettäväksenne tuloselvityslomakkeen hoitomaksun 
määrittelemistä varten. 
 
Palvelu katsotaan pitkäaikaiseksi, jos asumispalvelun arvioidaan kestävän tai se on tosiasialli-
sesti kestänyt vähintään kolme kuukautta. 
 
Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa olevalta pe-
ritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksu on enintään 85 prosenttia 
asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulaissa määritellyt vä-
hennykset. 
 
Jos asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa aviolii-
tossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu mää-
räytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa 
olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on 
tehty asiakasmaksulaissa määritellyt vähennykset. 
 
Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, 
pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu on enintään 
85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista. 
 
Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun 
palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 164 euroa kuukau-
dessa. 
 
Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon palve-
lua käyttäneiden henkilöiden tulot siten kuin asiakasmaksulaissa säädetään. 
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Huomioon otettavat tulot: 
Jatkuvat ja vuosittain toistuvasti saadut tulot ennakonpidätyksen jälkeen, kuten: 
- eläkkeet  
- eläkkeensaajan hoitotuki (siihen sisältyvää veteraanilisää ei huomioida tulona) 
- vammaistuki 
- laskennallinen metsätulo 
- osinko- ja korkotulot (Korkotulo, osinko tai ylijäämä otetaan tuloselvityksessä 

huomioon, jos tulo on suurempi tai yhtä suuri kuin 5 €/kk.) 
- vuokratulot vähennettynä tulonhankkimismenoilla (hoitovastike, sijoituslainan 

korko)  
- verosta vapaat tulot 
 
Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden 
keskimääräinen kuukausitulo. 
 
Vähennykset maksua määrättäessä 
• asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä tosiasiallisista perhesuh-

teista johtuvat muut vastaavat kustannukset (huom. elatusapua ei vähennetä, jos 
elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yh-
teistaloudessa välittömästi ennen palvelun alkamista) 

• avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoi-
tettu pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritet-
tava rahana 

• kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, 
joka hänen on suoritettava rahana (ns. syytinki) 

• edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoi-
mesta annetun lain (442/1999) 44 §:n 5 momentin nojalla sekä edunvalvontaval-
tuutuksesta annetun lain (648/2007) 22 §:ssä tarkoitettu valtuutetun palkkio, 
kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan palkkion perusmaksun suu-
ruisena. Tällä hetkellä edunvalvojan palkkio on 440 euroa/vuosi. 

 
Tuloista tehtävät erityiset vähennykset maksun perusteena olevista tuloista: 
• Kohtuulliset asumismenot, joita pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta 

aiheutuu. Asumismenoista vähennetään asumistuki 
• Terveydenhuollon ammattihenkilön määräyksellä eli reseptillä hankitut lääk-

keet, kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet, jotka ovat KELA korvattavia. Lää-
kekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa antaman selvityk-
sen perusteella. Kustannukset hyväksytään enintään sairasvakuutuslain vuo-
siomavastuun suuruisena (vuonna 2021 lääkemaksukatto on kuukaudessa 
579,78 €/12). 

• Muiden kuin sairasvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ra-
vintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan tai hä-
nen edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt tervey-
denhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi. 

 
Hoitomaksun lisäksi asiakas maksaa vuokran asumispalveluyksikköön. 
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Oheinen tuloselvityslomake pyydetään palauttamaan kahden viikon kuluessa täytettynä 
sosiaalitoimistoon, os. Härkätie 773, 21490 Marttila 
 
Liitteenä pyydämme toimittamaan:  

• esitäytetyn veroilmoituksen 2020 ja verotuspäätöksen 2020 erittelysivuineen 
• todistukset tänä vuonna maksettavista eläkkeistä ja muista tuloista 
• Selvitykset lääkemenoista 
• Muut liitteet/selvitykset 

 
Asiakas on aina itse ensisijainen tulotietojen antaja. Jos asiakkaalta tai hänen edustajiltaan ei 
saada riittäviä selvityksiä tulotiedoista, sosiaalilautakunnalla on asiakasmaksulain 14 a §:n 
mukainen tiedonsaantioikeus eri viranomaisilta, yhteisöiltä ja laitoksilta. 
 
Lisätietoja saa sosiaalitoimistosta toimistosihteeri Annukka Hakalalta puh. 044 744 9315. 
 
 

Maria Vesala 
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Sosiaalipalvelujohtaja 
 
 


