Pitkäaikainen laitoshoito (laki 7 §, asetus 15 §)
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu on enintään 85 % potilaan henkilökohtaisista
säännöllisistä nettokuukausituloista. Tuloina otetaan huomioon eläketulot, elinkorot,
elatusavut, maatilatalouden tulo, vammaistuki / eläkettä saavan hoitotuki sekä muut
säännölliset tulot.
Tuloksi lasketaan myös omaisuudesta saatavat tulot kuten vuokra-, ja osinkotulot.
Osinkotulot huomioidaan asiakasmaksua määrättäessä, mikäli ne kuukaudessa
ylittävät 30 euroa/netto. Puhelinyhtiön osinkotulot rinnastetaan muihin osinkotuloihin.
Osinkotulot käsitellään erillisinä tuloina. Laskennallista metsätuloa ei huomioida
tulona. Jos tulotiedot on ilmoitettu virheellisesti, maksu voidaan oikaista takautuvasti
vuoden ajalta.
Ulosotot huomioidaan vähennyksenä silloin, kun ulosmittaus otetaan suoraan tuloista.
Jäljelle jäävä nettoeläke ulosmittauksen jälkeen huomioidaan tulona hoitomaksua
määrättäessä.
Mikäli asiakkaalla on maistraatin määräämä edunvalvoja/edunvalvontavaltuutettu,
edunvalvontapalkkioista ja tilintarkastusmaksusta hyväksytään kuittia vastaan
vähennyksenä korkeintaan 450 euroa/vuosi. Mikäli bruttovuositulo on 14 000 euroa tai
sitä pienempi hyväksyttävä vähennys on korkeintaan 330 euroa. Vähennys jaetaan 12
kuukaudelle.
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 112 euroa/kk.
Laitoshoidon maksua määrättäessä ei huomioida oman asunnon ylläpitoon liittyviä menoja
eikä lainojen lyhennyksiä eikä korkoja.
Puolisoiden välisiä elatussopimuksia ei huomioida.
Laitoshoidon hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Laitoshoitoon
ottaminen ei kuitenkaan vapauta sen vuorokauden aikana tapahtuvalta
avosairaanhoitokäynnin maksulta.
Laitoshoidon maksu peritään myös käyttäjästä johtuvan tilapäisen keskeytyksen ajalta. Jos
palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä
osalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuen lyhyemmäksikin ajaksi, tai käyttäjä on
laitoshoidossa, ei maksua peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelu on
keskeytyksissä koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan.
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