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Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalveluissa 
 

Tästä tiedotteesta löydätte tietoa pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen 
asiakasmaksuista. Muuton aikaan teille lähetetään kotiin tulotietokysely, jolla saatte 
ilmoitettua tarvittavat tiedot.  
 

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu 
 
Palveluasumisen asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksuun 
sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen, ympärivuorokautinen hoito ja huolenpito, 
toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja 
siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. 
 

 Maksu on yhden henkilön taloudelta enintään 85 % säännöllisistä nettotuloista.  

 Jos kotiin jääneen puolison tulot ovat pienemmät, maksu on 42,5 % puolisoiden 
yhteenlasketuista nettotuloista.  

 Käyttövaraksi asiakkaalle tulee jäädä 167 €/kk esim. lääke ym. tarvehankintaa 
varten.  
 

Tuloina otetaan huomioon: 
 

 eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet ja elinkorot 

 kiinteistön luovutuksen yhteydessä pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki) 

 muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot 

 pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat tulot, kuten osinko- ja vuokratulot 

 maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä palvelun 
käyttäjän osuus yhtymän tulosta 

 viimeksi maksetut korkotulot 

 eläkkeensaajan hoitotuki  

 laskennallinen metsätulo 
 

Tuloista tehtävät vähennykset:  
 

 Edunvalvonnan palkkion perusmaksu 

 Palveluasunnon vuokra (josta on vähennetty mahdollinen asumistuki). 

 Maksettavaksi vahvistettu elatusapu, (ei puolisolle maksettava) 

 Avopuolisolle maksettava (pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä) 
rahahyvitys 

 Kiinteistön luovutuksen yhteydessä pidätetty rahana maksettava etuus (syytinki) 
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Päivitetty 3.1.22/SV 

 Aiemman asunnon todellisia ja välttämättömiä asumismenoja voidaan 
huomioida vähennyksenä max. 6kk:n ajan (omistusasunto). Vähennysten 
määrittämiseksi tarvitsemme laskukopioineen asukaskohtaiset todelliset 
asumismenot ennen pitkäaikaiseen hoivaan siirtymistä: 

o omistusasunnon välttämättömät ja kohtuulliset kulut viim. 6 kk:n ajalta 
o vuokra-asunnon vuokra ja muut kulut irtisanomisajalta 
o asumisoikeusasunnon käyttövastike ja muut kulut 3 kk:lta  

 Terveydenhuollon ammattihenkilön määräyksellä hankitut lääkkeet, kliiniset 
ravintovalmisteet ja perusvoiteet, joista asiakas on oikeutettu saamaan 
korvausta sairasvakuutuslain nojalla. Kaikille asiakkaille huomioidaan näitä 
kuluja automaattisesti lääkekaton maksimin verran eli 49,35€/kk.  

 Myös muista kuin edellä mainituista lääkkeistä yms. valmisteista voi saada 
vähennyksiä, jos terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne terveydelle 
tarpeellisiksi. Näistä tarvitaan erillinen lausunto, selvitys tai esim. erittely 
apteekista. 

 

Esimerkkilaskelma asiakasmaksusta: 
Asiakkaan nettotulot: eläkkeet 1600€ + hoitotuki 159,04€ = 1759,04€. 
Asiakkaan menot: Kyterinhovin vuokra 549,86€ + lääkekulut 49,35€ = 599,21€. 
Asiakasmaksu on (1759,04€ - 599,21€) x 0,85 = 985,86€/kk 
Asiakkaan käyttövara: tulot 1759,04 € – menot 599,21€ – asiakasmaksu 985,86€ = 173,97€ 
Asiakasmaksua pienennetään tarvittaessa 167€ käyttövaran saavuttamiseksi. 

  

Vuokra 
Palveluasumisen asiakasmaksun lisäksi asiakkaalta peritään vuokraa asunnon neliöiden 
mukaan seuraavasti: 
 

Yksikkö Vuokra €/m² Vuokra €/kk 

Kotipelto, asunnot 1-15 11,66 583,00 

Kotipelto, asunnot 16-17 11,66 408,10 

Kotipelto, asunnot 18-19 11,66 489,72 

Kotipelto, asunnot 20-25 11,66 466,40 

Elsakoti, asunnot 1-10 14,27 570,80 

Elsakoti, muut asunnot 13,84 539,76 

Kyterinhovi 14,47 549,86 

 
 

Sovellettava lainsäädäntö 
Perittävät maksut perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä 
Janakkalan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen 16.12.2021 § 130. 

 
Lisätietoja:  
palvelusihteeri Heidi Nieminen, puh. 03 680 1501 (heidi.nieminen@janakkala.fi)  


