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Perusturvatoimi / Ikääntyneiden palvelut

Vanhainkoti tai terveyskeskusosasto

PITKÄAIKAISEN LAITOSHOIDON MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN / TARKISTAMINEN

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu määräytyy asukkaan ja eräissä tapauksissa asukkaan ja hänen
puolisonsa yhteenlaskettujen tulojen perusteella. Maksun määräytymismenettely on
valtakunnallinen ja perustuu lainsäädäntöön (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
1051/2009 ja asetus 1099/2009).
Hoitomaksu määrätään kuukausisummana toistaiseksi. Maksu tarkistetaan määräajoin tai, kun
maksukyvyssä tapahtuu olennainen muutos. Muutoksista pyydetään ilmoittamaan.
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu on enintään 85 % potilaan henkilökohtaisista säännöllisistä
nettokuukausituloista. Tuloina otetaan huomioon eläketulot, elinkorot, elatusavut = syytinki,
maatilatalouden tulo, vammaistuki / eläkettä saavan hoitotuki sekä muut säännölliset tulot.
Tuloksi lasketaan myös omaisuudesta saatavat tulot kuten vuokra-, korko- ja/tai osinkotulot. Korkoja osinkotulot huomioidaan asiakasmaksua määrättäessä, mikäli ne kuukaudessa ylittävät 10
euroa/netto. Korko- ja osinkotulot käsitellään erillisinä tuloina. Mikäli pankkitilin/tilien saldo ylittää
30 000 euroa, tulee asiakkaan toimittaa kirjallinen tosite korko- ja osinkotuloista.
Jos tulotiedot on ilmoitettu virheellisesti, maksu voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta.
Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt
yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisessa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat
suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen
kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla
enintään 42,5 % edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausituloista. Jos molemmat
puolisot ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy kuitenkin potilaan henkilökohtaisten
säännöllisten kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaishoidon maksujärjestelmän mukaan potilaan
henkilökohtaiseen käyttöön tulee jäädä 15 % kuukausituloista, kuitenkin vähintään 107 euroa/kk.
Laitoshoidon maksua määrättäessä ei huomioida oman asunnon ylläpitoon liittyviä menoja eikä
lainojen lyhennyksiä eikä korkoja. Puolisoiden välisiä elatussopimuksia ei huomioida.
Asunnon tai kiinteistön ollessa vuokralla vuokratulosta otetaan huomioon nettotulo. Asunnon
vuokrasta vähennetään hoitovastike ja verot. Kiinteistön vuokratuloista voidaan tarvittaessa
vähentää siihen kohdentuvat pakolliset kustannukset (esim. kiinteistövero, lämmitys,
kiinteistövakuutus, jätemaksut, tienhoitomaksu, nuohousmaksu sekä vesi- ja jätemaksu).
Ulosotot huomioidaan vähennyksenä silloin, kun ulosmittaus otetaan suoraan tuloista. Jäljelle
jäävä nettoeläke ulosmittauksen jälkeen huomioidaan tulona hoitomaksua määrättäessä.
Mikäli asiakkaalla on maistraatin määräämä edunvalvoja, edunvalvontapalkkioista ja
tilintarkastusmaksusta hyväksytään vähennyksenä korkeintaan 450 euroa/vuosi = 37,50 €/kk.
Mikäli bruttovuositulo on 14 000 euroa tai sitä pienempi hyväksyttävä vähennys on korkeintaan
330 euroa = 27,50 €/kk kk (perusturvalautakunnan 15.12.2015 § 129 hyväksymä Perusturvatoimen
maksut, palkkiot ja toimintaohjeet 1.4.2016 lukien).

