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Kotihoidon maksun tarkistaminen 2022
Säännöllisen palvelun kuukausimaksu kuuluu sosiaalipalvelumaksuihin (Laki sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista 221/2003). 11 §:n mukaan palveluista
perittävä maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos maksun
periminen vaarantaa henkilön toimeentulon edellytyksiä.
Asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä koskeva päätös perustuu aina
yksilölliseen tilannearvioon ja harkintaan ja se tehdään määräajaksi, tuloina
huomioidaan henkilön tulot ja säästöt sekä muu mahdollinen realisoitavissa oleva
omaisuus kuten rahastot/ osakesijoitukset ym.
Maksun tarkistaminen tehdään pääsääntöisesti yhdeltä kuukaudelta siten, että
asiakas selvittää kuukauden rahamenot ja -tulot. Hakemuksen liitteenä pitää
toimittaa tiliote ja tositteet niistä menoista, jotka eivät tiliotteella näy.
Menot, jotka huomioidaan harkinnanvaraisesti:
•

vuokra/hoitovastike, sähkö ja vesi

•

kiinteistövero, jätehuolto

•

asuntolainan korot

•

kotivakuutus

•

terveydenhuoltomenot: julkisen terveydenhuollon maksut (terveyskeskus,
sairaala)

•

lääkekulut: terveydenhuollon lääkärin määräämien lääkkeiden osalta

•

elatusmaksut

•

opintolainan korko

•

turvapuhelimen laitekustannukset
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Kotihoidossa harkinnanvaraisesti voidaan huomioida tilapäiset
terveydenhuoltomenot, joiden huomiotta jättäminen aiheuttaisi asiakkaalle
toimentulotuen tarpeen, kuten
•

lääkärin määräämät jalka- tai fysioterapia

•

hammashoitokulut

•

sairaalamatkojen ambulanssikulut/taksimatkojen omavastuuosuudet

•

turvapuhelimen auttamiskäynneistä aiheutuneet kulut

•

kotiaterian kuukausikustannus

Asiakkaan toimeentulon vaarantuessa edellä mainituista menojen huomioimisesta
huolimatta, voidaan perimättä jättämisessä ottaa huomioon toimeentulotuen
perusosan tai täydentävän toimeentulotuen myöntämisessä huomioitavat
erityismenot. Ne huomioidaan siltä osin, kuin asiakkaan toimeentulon
vaarantuminen edellyttää ja asiakkaalle tulisi oikeus toimeentulotukeen. Tällä
toimintatavalla ehkäistään asiakkaan hakeutuminen toimeentulotuen piiriin, sillä se
on viimesijainen keino maksujen hoitamiseen.
Laskelmassa huomioidaan toimeentulotuen perusosa, jolla asiakas kattaa
ravintomenot, henkilökohtaiseen ja kodin puhtauteen liittyvät menot, ilman
lääkärin määräystä apteekista saatavat lääkkeet ja hoitotarvikkeet, vähäiset
terveydenhuoltomenot, virkistys- ja harrastusmenot, puhelimen käyttömenot,
vaatteiden osto- ja huoltomenot, paikallisliikenteen käyttöön liittyvät menot,
autopaikan vuokra, lehtien tilausmaksut sekä muut jokapäiväiseen toimeentuloon
kuuluvat menot esimerkiksi bensiinikulut (Laki toimeentulotuesta 1412 / 1997 § 7a).
Toimeentulotuen perusosa on 514,82 euroa kuukaudessa (1 hengen talous)
vuonna 2022. Kahden hengen taloudessa yhteistaloudessa asuva yli 18-vuotias (85
% yksin asuvan perusosasta) on 437,60 euroa.
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Laskelmassa huomioitavat nettotulot kuukaudessa (Sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuasetus 912/1992, 27 §)
•

eläkkeet

•

hoitotuki

•

asumistuki

•

korko-, osinko- ja vuokratulot

Kotihoidon maksua voidaan tarkistaa joko kuukausitasolla tai useammalle
kuukaudelle, jos menot ovat toistuvasti suuremmat kuin nettotulot kuukaudessa.
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 221/2003 §11, KeskiUudenmaan sote –kuntayhtymän ikääntyneiden kotihoidon, asumispalvelujen ja
pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuohje/yhtymähallitus 22.1.2019 §7)

Tietojen saaminen:
Ensisijaisesti tiedot pyydetään asiakkaalta (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta
ja oikeuksista 9.2.2007/159 21).
Mikäli asiakkaalta tai hänen lailliselta edustajaltaan ei ole saatu riittäviä ja
luotettavia tietoja maksun määräämistä varten valmistelija voi tarvittaessa
tarkistaa tiedot suoraan myös muilta viranomaisilta, yhteisöiltä tai yksiköiltä.
Asiakasmaksulaki (14 a § 734/1992). Tiedot säilytetään organisaation arkistointia
koskevien ohjeiden mukaisesti.

Henkilötietoja käsittely ja tietosuoja:
Henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä
koskevia lakeja ja asetuksia, kuten Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
(621/1999), Tietosuojalaki (1050/2018) EU-tietosuoja-asetus 679/2016. Lisätietoja
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tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä https://keskiuudenmaansote.fi/henkilotietojen-kasittely-keusotessa/
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