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Asiakasmaksut tehostetussa asumispalveluissa 
 
Tästä tiedotteesta löydätte tietoa pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuista. 
 

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) 

 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. 
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 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:Asumisyksikön 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. 
 
Pyydämme teitä täyttämään ja palauttamaan oheisen tulotietolomakkeen liitteineen kahden viikon 
kuluessa. Palauttakaa lomake ja liitteet maksuttomasti, ilman postimerkkiä osoitteella: 
 
Janakkalan kunta 
Info: SASPA/Salojärvi 
Tunnus 5004233 
00003 VASTAUSLÄHETYS 
 

Vuokra 
Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksun lisäksi asiakkaalta palveluntarjoaja perii vuokran. 
 

Maksun tarkistaminen, alentaminen ja perimättä jättäminen 
Maksukyvyn mukaan määräytyvä asiakasmaksu määrätään toistaiseksi. Maksua tarkistetaan, jos 
asiakkaan tai perheen tuloihin tai huomioitaviin vähennyksiin tulee muutoksia. Maksua tarkistetaan 
myös silloin, kun perheen olosuhteet ovat muuttuneet tai jos maksu osoittautuu virheelliseksi.  
 
Maksukyvyn mukaan määrättyä asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos asiakkaan 
tai perheen toimeentulo on vaarassa. Ensisijaisena toimenpiteenä ennen maksun alentamista 
edellytetään, että Kelalta on anottu ne etuudet, joihin asiakas on oikeutettu (esim. hoitotuki ja 
asumistuki). Alentamisen perusteena käytetään toimeentulotukilaskelmaa, jossa otetaan huomioon 
asiakkaan todelliset tulot, menot, säästöt ja varallisuus. 
 

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


