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Arvoisa asukas / omainen 

 

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu muuttuu 1.7.2021 alkaen 

Saat tämän kirjeen sen vuoksi, että asut hoivakodissa tai olet maksajana laskussa, jolla mak-
setaan tehostetun palveluasumisen asiakasmaksua Kirkkonummen kunnalle. 
   
Tehostetun palveluasumisen maksu muodostuu vuokrasta, jonka maksat hoivakotiin sekä 
asiakasmaksusta, jonka maksat Kirkkonummen kunnalle. Kirkkonummen kunnalle maksa-
masi asiakasmaksu muuttuu 1.7.2021. Asiakasmaksusi muuttuu sen vuoksi, että asiakas-
maksun laskemistapa muuttuu. Asiakasmaksun muutos perustuu eduskunnan tekemiin sosi-
aali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutoksiin. 
 
Hoivakodin vuokra pysyy ennallaan ja maksat vuokran edelleen hoivakotiin. Tehostetun pal-
veluasumisen asiakasmaksu sisältää edelleen ympärivuorokautisen hoivan sekä päivän ate-
riat.  
 
Asiakasmaksu perustuu tuloihin. Asiakasmaksusi on 85 prosenttia nettokuukausituloistasi.  
Käyttövarasi muuttuu. Sinulle jää käyttörahaa vähintään 164 euroa kuukaudessa omiin me-
noihisi. 
 
Saat uuden asiakasmaksupäätöksen kesän 2021 aikana. Päätös korvaa aiemman asiakas-
maksupäätöksen ja korjaamme tämän jälkeen laskutuksen vastaamaan uutta asiakasmak-
sua.   
 
Asiakasmaksun laskemistapa 

 
Asiakasmaksu perustuu nettotuloihisi (nettotulot ovat tulot, joista on vähennetty verot), joista 
tehdään tietyt vähennykset.  Tuloja ovat muun muassa eläke, vuokra- ja korkotulot sekä 
etuudet, esimerkiksi eläkettä saavan hoitotuki. Asiakasmaksulain uudistuksessa tuloista teh-
tävät vähennykset muuttuvat. Tiedot liitteineen tulee toimittaa osastosihteeri Päivi Mäkiselle.  
 
1.7.2021 alkaen tuloista tehdään seuraavat vähennykset: 

 Hoivakodin vuokra, josta vähennetään Kelan maksama asumistuki. 

 KELA-korvattavien lääkkeiden, ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kulut. Lääkeku-
luja huomioidaan kuitenkin enintään lääkekulujen vuosiomavastuun suuruisena 579,78 
euroa vuodessa eli 48,32 euroa kuukaudessa (vuosi 2021). 

 Muiden kuin KELA -korvattavien lääkkeiden, ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden 
kustannukset, asiakkaan antaman kirjallisen selvityksen perusteella. 

 Edunvalvojan palkkion perusmaksu, edunvalvontavaltuutetun palkkio, edunvalvonnan 
aloittamisesta aiheutuva kertasumma (200 euroa) ja maistraatin tilintarkastusmaksu.  

 Omistusasunnon, vuokra-asunnon tai asumisoikeusasunnon kuluja vähennetään hoi-
vakotiin muuttamisen jälkeen. Tarkoituksena on turvata riittävä aika asumismenojen 
järjestelyyn. Näistä aiheutuvia kuluja voidaan vähentää asiakasmaksua määrättäessä: 
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o omistusasunnosta aiheutuvat menot pitkäaikaiseen asumispalveluun ottamis-
kuukauden loppuun saakka sekä välittömästi sen jälkeen enintään kuuden kuu-
kauden ajan,  

o vuokra-asunnosta asumispalvelun ottamiskuukauden ajan ja välittömästi sen 
jälkeen yhden kuukauden irtisanomisajan verran ja  

o asumisoikeusasunnosta asumispalvelun ottamiskuukauden ajan ja välittömästi 
sen jälkeen kolmen kuukauden ajan.  

 
Hoivakodissa asuvan puolison asiakasmaksu 
 

Pariskunnilla asiakasmaksu voi määräytyä puolisojen yhteenlaskettujen tulojen mukaan. Jos 
pariskunnan suurempituloinen osapuoli asuu hoivakodissa, asiakasmaksu on enintään  
42,5 % puolisojen yhteenlasketuista tuloista. Asiakasmaksun lopullinen suuruus selviää myö-
hemmin lähetettävästä asiakasmaksupäätöksestä. 
 
Mitä seuraavaksi? 

 
Sinun ei tarvitse tehdä mitään asiakasmaksun muuttumisen vuoksi. Mikäli puolisosi on tehos-
tetun palveluasumisen yksikössä, teidän tulisi toimittaa myös omat tulotiedot osastosihteeri 
Päivi Mäkiselle viimeistään 30.7.2021 mennessä. Jos asiakasmaksusi vaarantaa sinun tai 
puolisosi toimeentulon, voit hakea asiakasmaksuun alennusta.  
 
Vastaamme mielellämme kysymyksiisi, mutta odotathan siihen saakka, että saat uuden asia-
kasmaksupäätöksen. Pystymme vastaamaan paremmin kysymyksiisi sen jälkeen, kun tie-
dämme tarkemmin, miten asiakasmaksusi muuttuu ja tämä selviää tarkemmin vasta asiakas-
maksupäätöksestä.  
 
Osastosihteeri Päivi Mäkinen, p. 050 414 0882 
Osoite, johon toimitetaan tuloselvitykset liitteineen: Lehmuskartano/ Piippolanrinne 1, 02400 
Kirkkonummi 
 
Valkokullan osalta palvelupäällikkö Sari Ahola, p. 050 3209 106 
Palvelutalon osalta palvelupäällikkö Heini Askola, p. 050 3273 680 
Lehmuskartanon osalta palvelupäällikkö Linda Westerberg, p. 050 577 4751 
Ostopalveluiden osalta (yksityiset hoivakodit) vanhuspalveluiden koordinaattori Sari Suurjoki-
Niemi, p. 0400 416 798 
 
 

Ystävällisin terveisin,  

 
Kirkkonummen kunnan ikäihmisten palvelut 


