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Espoon vanhusneuvosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle

Vanhusneuvoston lausunto valtuustokysymyksestä eläkettä saavan
hoitotuen huomioimisesta tulona Espoon kaupungin vanhusten
palvelujen pitkäaikaishoidon maksuissa

Vanhusneuvosto toteaa lausuntonaan:
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan asiakas maksaa pitkäaikaisessa asumispalvelussa
asiakasmaksua 85 prosenttia nettokuukausituloistaan. Asiakkaalle jää käyttövaraa 15 prosenttia
tuloistaan, kuitenkin vähintään 253,62 euroa kuukaudessa (vuonna 2019). Käyttövaralla asiakas
kattaa pitkäaikaiseen asumispalveluun sisältymättömät henkilökohtaiset menonsa kuten
lääkekustannukset sekä hoitoon sisältymättömät avoterveydenhuollon menot, hygieniatarpeet ja
puhelimen käyttökustannukset. Vähimmäiskäyttövara on asumispalveluissa laissa säädettyä
laitoshoidon käyttövaraa suurempi, koska asiakkaalle jää avohoidon palveluissa laitoshoitoa
enemmän kustannuksia itselleen maksettavaksi. Laitoshoidossa vähimmäiskäyttövara on 108
euroa kuukaudessa (vuonna 2019).
Vanhusneuvosto kiinnittää huomiota useisiin muuttoksiin, joiden merkityksestä vanhuksen
kohtuullisen elämän laadun turvaavaan maksupolitiikkaan ei ole tietoa.: Siirtyminen julkisista
palveluista ostopalveluihin, pitkäaikaisesta laitoshoidosta avopalveluksi katsottavaan tehostettuun
palveluasumiseen, uudet kalliit lääkkeet, tuleva kilpailutusmenettely (mm. tarve ostaa lisäpalveluja)
ovat omiaan siirtämään kustannuksia asukkaan maksettavaksi.
Ympärivuorokautisen hoidontarpeessa oleva vanhus tai muistisairas ei pystyne käyttämään
asiakasmaksulain 11 §:n mukaista mahdollisuutta anoa maksun alentamista tai perimättä
jättämistä. Tällöin on tärkeää, että vastuullinen viranhaltija huolehtii hoidossa olevan
edun toteutumisesta. Vanhusneuvosto korostaa, että jokaisen tulee saada hänelle kuuluvat edut ja
hänen kuuluu tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.
Vanhuksen taloudellista tilannetta tulisi tarkastella kokonaisuutena: toisaalta mitä palvelu sisältää
ja vanhuksen tulee itse maksaa sekä toisaalta, miten maksu määräytyy ja mitä tuloiksi luetaan.
Hallitus antoi esityksen uudeksi asiakasmaksulaiksi 13.12.2018, mutta esitys raukesi
eduskuntakauden päättyessä. Ko. laissa oli tavoitteena säätää myös tehostetun palveluasumisen
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maksuista, koska maksut määräytyvät kunnissa eri tavoin. Sen mukaan tulona ei otettaisi
huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta
vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Eläkettä saavan hoitotuen osana maksettavaa
veteraanilisää ei oteta tulona huomioon.
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