Puolangan kunnan palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakasmaksun
perusteet ja asiakasmaksut 1.3.2020

Puolangan kunta on hyväksynyt sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen kunnan asiakkailta
perittävät maksut. Maksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun
lakiin (734/1992) ja asetukseen (912/1992) ja niihin myöhemmin tehtyihin muutoksiin.
Asumispalveluissa asukkaalle tehdään hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään
hänen tarvitsemansa hoito- ja hoivapalvelut. Asukkaat sijoittuvat hoitokoteihin moniammatillisen
työryhmän (SAS-työryhmä) arvioinnin ja suosituksen sekä sen jälkeen tehdyn
viranomaispäätöksen perusteella. Asiakkaan palvelujen tarvetta arvioitaessa huomioidaan
toimintakyky, asumismuodon tarkoituksenmukaisuus sekä asiakkaan/omaisen toive. Kunnan
viranhaltija tekee asumispalvelusta palvelupäätöksen ja maksupäätöksen.
Ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen myöntämisperusteet
1. Fyysisesti huonokuntoiset ja monisairaat, ei haittaavaa muistiongelmaa
 asiakas tarvitsee pääsääntöisesti kahden ihmisen apua liikkumisessa
 RaVa- toimintakykyindeksi on vähintään 3,2 ja hän tarvitsee apua kaikissa arjen toiminnoissa:
pukeminen, wc-käynnit, hygienia, lääkehuolto, ruokailu (ruuan lämmitys, lautaselle
asettaminen, pilkkominen, syömisessä auttaminen)
 3-5 kotihoidon käyntiä/vrk, kotihoidon palveluja. Omaiset ja läheiset voivat täydentää omilla
käynneillään tai ostopalveluilla ja vapaaehtoistyön käynneillä. (Jos asiakas asuu etäällä
palveluista, häntä voidaan ohjata hakeutumaan lähelle palveluita.)
 omaisten, yritysten ja vapaaehtoistyön palvelumahdollisuudet on kartoitettu ja käytössä
 kuntoutumismahdollisuudet ovat kokeiltu

2. Muistisairaat, joiden turvallisuus on vaarassa
 asiakas karkailee ja vaeltelee kodin ulkopuolella eikä sen tuomia riskejä voida enää lieventää
hoivaan osallistuvien avulla eikä teknologisilla apuvälineillä
 asiakas herättää kohtuuttomasti häiriötä ympäristössä ja aiheuttaa vaaratilanteita itselleen tai
muille
 ei ole aikaan eikä paikkaan orientoitunut
 muistin apuvälineet ovat käytössä/mahdollisuudet selvitetty
 3-5 kotihoidon käyntiä/vrk kotihoidon palveluja. Omaiset ja läheiset voivat täydentää omilla
käynneillään tai ostopalveluilla ja vapaaehtoistyön käynneillä.( Jos asiakas asuu etäällä
palveluista, häntä voidaan ohjata hakeutumaan lähelle palveluita.)
 omaisten, yritysten ja vapaaehtoistyön palvelumahdollisuudet ovat kartoitettu ja käytössä
kuntoutumismahdollisuudet ovat kokeiltu
3. Muistisairaat, jotka tarvitsevat paljon ohjausta, valvontaa ja apua
 täysin ohjattava arjen toiminnoissa
 muistin apuvälineet ovat käytössä/mahdollisuudet selvitetty
 3-5 kotihoidon käyntiä/vrk kotihoidon palveluja.





Omaiset ja läheiset voivat täydentää omilla käynneillään tai ostopalveluilla ja vapaaehtoistyön
käynneillä. Jos asiakas asuu etäällä palveluista, häntä ohjataan hakeutumaan lähelle
palveluita.
omaisten, yritysten ja vapaaehtoistyön palvelumahdollisuudet on kartoitettu ja käytössä
kuntoutumismahdollisuudet ovat kokeiltu

Palveluasumisen myöntämisperusteet


kotona asumista tukevat palvelut on arvioitu ja käytetty eikä kotihoidon ja omais- eikä
läheisavun turvin pystytä tuottamaan asiakkaalle riittävää turvaa ja/tai hoitoa



palveluasuminen on rinnastettavissa kotihoitoon, mutta asiakkaalla on jotain sellaista
palvelutarvetta, johon ei voida vastata kotihoidon toimilla



asiakas selviytyy yhden henkilön auttamana



muisti voi olla lievästi alentunut, mutta ei ole taipumusta vaeltaa



asiakas kokee kotona päiväaikaan turvattomuutta, jonka voidaan arvioida helpottavan
yhteisössä



pääsääntöisesti nukkuu hyvin eikä tarvitse yöhoitoa – avunsaanti öisin voidaan turvata
turvahälytyksellä

Tilapäinen palveluasuminen / lyhytaikaishoito 1.3.2020 alkaen
Palveluasumisen maksu 48,90 € /vrk
 noudatetaan lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua
Lyhytaikaishoidossa jokaiselle asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma (sisältää
kuntoutus/liikuntasuunnitelman) yhdessä asiakkaan, omaisen ja hoitoon osallistuvien kanssa.
Lyhytaikaisjaksolle asiakas tuo mukanaan omat lääkkeet ja omat vaatteet. Asiakasmaksu peritään
sekä tulo- että lähtöpäivältä.
Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakasmaksun perusteet ja asiakasmaksu
Hoito- ja palvelumaksuna asukkaalta peritään asiakasmaksulain mukainen jatkuvasta ja
säännöllisestä kotihoidosta perittävä korvaus.
Maksuprosentit ja tulorajat ovat 1.3.2020 alkaen
Henkilöitä / talous
prosentti
1
2
3
4
5
6
Lisähenkilö 357 €

Tuloraja € / kk
588 €
1084 €
1701 €
2103 €
2546 €
2924 €

Hoitomaksun perusteena oleva maksu
35 %
22 %
18 %
15 %
12 %
11 %

Palvelu- ja hoitomaksu lasketaan niin, että yksinäisen henkilön bruttotuloista vähennetään 576 € ja
jäljelle jäävästä tulosta lasketaan taulukon mukainen 35 %:n osuus hoito- ja palvelumaksuksi.
Perusmaksuna peritään oheisen taulukon mukainen maksu bruttotulojen mukaan porrastetusti
Bruttotulot €/kk

Palvelun hinta €/kk

alle 588,66 €
588,67 – 908,21 €
908,22 – 1513,69 €
1513,70 -

33,00 €/kk
53,00 €/kk
83,00 €/kk
113,00 €/kk

Perusmaksu sisältää turvapalvelun, WC- ja käsipaperit, suojakäsineet, ruoka- ja pesulaput,
sanomalehtiä ja virkistystoimintaa.
Tukipalvelumaksut palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa
Ateriapalvelut
432,00 €/kk
Siivous (vähintään)
56,00 €/kk
Vaatehuoltopalvelu
66,00 €/kk
Asiointipalvelu ja
saattopalvelu
11,00 €/kerta
hoivakodin ulkopuolella
Liinavaatteet
16,00 €/kk
(koskee niitä hoivakoteja, joissa ko. palvelu on)
Kalusteet
16,00 €/kk
(koskee niitä hoivakoteja, joissa ko. palvelu on)

Asukas maksaa asunnosta huonekoon mukaan määräytyvän vuokrasopimuksen mukaisen
vuokran. Vuokrakuluihin voi hakea Kelan myöntämää asumistukea.
Asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövaroja 180 €/kk, joka kattaa lääkemenot, vaatemenot,
henkilökohtaisesta puhtaudesta aiheutuvat menot, parturi- ja kampaamokulut, jalkahoidot,
matkakulut, puhelinkulut, harraste- sekä muut vastaavat menot.
Lääkekuluista asukas vastaa itse ja saa niihin Kela-korvaukset.
Asumispalvelumaksun kohtuullistamisen (maksun alentaminen tai perimättä jättäminen)
perusteena käytetään toimeentulotuen tarpeen arviointia. Ennen maksun alentamista tai perimättä
jättämistä asiakkaalle tulee hakea Kelan asumistuki ja asukkaan hoitoisuuden edellyttämä
hoitotuki.
Muuta huomioitavaa
Poissaolot
Asiakkaalta peritään palveluasumisen maksu läsnäolopäiviltä. Mahdolliselta
sairaalassaoloajalta ei maksua peritä (mukaan lukien palvelukodista lähtö- ja tulopäivä).
Etukäteen sovituista lomista ei maksua peritä 5 vrk ylittävältä ajalta (omavastuuaika on
lähtöpäivä + 4 seuraavaa päivää).

Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen
Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (pitkäaikainen laitoshoito, kotona annettavan
palvelun kuukausimaksu, asumispalvelut) määrätään toistaiseksi.
Maksu tarkistetaan kuitenkin silloin, kun
 palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut
 kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat
muuttuneet
 maksu osoittautuu virheelliseksi tai
 palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan.
Osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkistukset
tehdään joka toinen vuosi. Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan vähintään joka
toinen vuosi samanaikaisesti indeksitarkistusten kanssa. Kuitenkin vuosittain tarkistetaan kaikki
tulosidonnaiset maksupäätökset.

