LAITOSHOIDON ASIAKASMAKSUT / HOIVAOSASTO

01/2018

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja -asetuksessa 912/92
(asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus).
Laitoshoidon maksu voidaan periä tulopäivältä, seuraavilta hoitovuorokausilta sekä lähtöpäivältä.
Jos henkilö siirretään suoraan toiseen laitokseen, ei lähettävä laitos saa periä asiakasmaksua enää
lähtöpäivältä.
Pitkäaikainen laitoshoito
Asiakkaan katsotaan olevan pitkäaikaisessa laitoshoidossa:
• jos ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta
• jos ympärivuorokautinen laitoshoito on kestänyt yli kolme kuukautta ja potilaan
toimintakyky on heikentynyt niin, että hän tarvitse jatkossakin laitoshoitoa.

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksut
Hoitomaksu määräytyy asiakkaan henkilökohtaisten tulojen perusteella. Maksu voi olla enintään
85 prosenttia nettokuukausituloista. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön pitää jäädä vähintään
110 € kuukaudessa( = käyttövara).
Jos potilas on ennen laitoshoidon alkamista elänyt avioliitossa tai avoliitossa ja hänen
kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisoiden
yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu voi olla enintään 42,5 prosenttia
puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista.
Jos laitoshoidossa olevan puolison tulot ovat pienemmät kuin kotiin jäävän puolison,
määrätään maksu hoidossa olevan henkilökohtaisten tulojen mukaan. Samoin tehdään
silloin, jos molemmat puolisot ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa.
Maksun perusteena olevat tulot
Tuloina otetaan huomioon nettotulot sekä verosta vapaat tulot. Tuloina huomioidaan
palkkatulot, eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, eläkkeen saajan hoitotuki, elinkorot
ja muut henkilökohtaiset tulot. Huomioon otetaan myös pääomasta ja muusta omaisuudesta
saatavat nettotulot kuten korko-, osinko- ja vuokratulot.
Tuloselvitys tehdään päätöksentekoajankohdan mukaisten tulojen perusteella.
Mikäli asiakkaalla on omistuksessaan omakotitalo tai asunto-osake, siitä aiheutuneita
kustannuksia ei oteta huomioon tulojen vähennyksenä.
Tilapäiset poissaolot
Pitkäaikaismaksu peritään myös asiakkaasta johtuvan keskeytyksen ajalta (esim. kotiloma), jos
keskeytys on viisi päivää tai sen alle. Palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua
peritä viisi päivää ylittävältä osalta. Mikäli asiakas on muussa kunnallisessa laitoshoidossa,
kyseinen laitos perii maksun pitkäaikaispäätöksen mukaan.
Lyhytaikaishoito
Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään maksuna enintään 48,90 € hoitopäivältä.
Laitoshoidon maksut ovat asiakasmaksulain maksukaton piirissä. Maksukaton (683 €/v)
ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,50 € hoitopäivältä.
Omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän aikaisesta omaishoidettavan hoidosta peritään
11,40€/vrk. Vapaapäiviä on käytettävissä enintään 3 vrk/kk, eikä niitä voi kerätä myöhemmin
käytettäväksi.

