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Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut 20.12.2017 § 109
sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden maksut. Voimassa oleviin
asiakasmaksuihin ei esitetä muuta muutosta kuin ateriamaksuun 5%
korotus. Maksuiksi ehdotetaan vastaavantasoisia asiakasmaksuja, mitä
mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen maksuina peritään.
Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut
Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat
apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Kotiin
annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka
edellyttävät muuttamista. Kotiin annettavat palvelut sisältävät sekä
asumisen että asumista tukevat palvelut. Asumispalveluja toteutettaessa
on huolehdittava siitä, että henkilön yksityisyyttä ja oikeutta osallistumiseen
kunnioitetaan ja hän saa tarpeenmukaiset kuntoutus- ja terveydenhuollon
palvelut.
Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut ovat tarkoitettu henkilöille, jotka
tarvitsevat tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan omassa kodissaan
eivätkä ole minkään erityislain mukaisten asumispalvelujen piirissä.
Sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua myönnetään päihde- ja
mielenterveyspalveluissa, sosiaalityön palveluissa ja vanhuspalveluissa.
Rajapinta-asiakkaiden asumispalveluja tulee tarkastella eri sektorien
yhteistyössä.
Asumispalvelut luokitellaan neljään eri luokkaan annettavan tuen
perusteella seuraavasti: tilapäinen asuminen, tukiasuminen,
palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen, joista kuvaukset esitetty
jäljempänä.
Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat
välttämättömästi lyhytaikaista, kiireellistä apua. Tilapäiseen asumiseen
sovelletaan tuetun asumisen mukaisia maksuja.
Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea
itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla
asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla
sosiaali- ja terveyspalveluilla. Asiakkaan elämänhallinnan taitoja ja arjen
sujumista tuetaan henkilökohtaisella ohjauksella. Tuetun asumisen piirissä
asiakas maksaa itse vuokran ja/tai muut asumiseen liittyvät menot sekä

mahdolliset kotihoidon palvelumaksut.
Palvelu
Tuettu
asuminen

Tuotekuvaus ja kriteerit
Sisältää asumiseen liittyvän
sosiaalisen tuen sekä suunnitelman
mukaisen kotiin vietävät palvelut.

Asiakasmaksu
Sosiaalisen tuen
palvelut ovat
maksuttomia.

Palveluun ei sisälly asumis- eikä
elämiskustannuksia, kuten vuokraa,
sähkö- ja vesimaksuja,
ruokahuoltoa, lääkkeitä, vaatteita,
lää-käripalveluja, harrastuksia jne.

Asiakas maksaa
asumis- ja
elantokustannukset
sekä mahdolliset
kotihoidon
palvelumaksut.

Asiakassuunnitelma tehdään
yksilöllisen palvelutarpeen arvion
perusteella.
Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan
asunnon sekä palveluja tai hoitoa ja huolenpitoa. Palveluasumisella
tarkoitetaan esimerkiksi palveluasunnossa tai hoitokotiympäristössä
järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin sisältyvät asiakkaan
tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä
toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä
osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.
Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan
tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti. Asiakas maksaa itse vuokran,
johon hänellä on mahdollisuus hakea tuloistaan ja varallisuudestaan
riippuen asumistukea. Asiakkaan tulee hakea edellytysten täyttyessä myös
KELA:n maksamaa hoitotukea. Asukkaan henkilökohtaiseksi käyttövaraksi
tulee jäädä vähintään 160 €/kk vuositasolla. Käyttövara lasketaan
vuositason nettotuloista, joista on vähennetty asiakasmaksu ja
tukipalvelumaksu. Palveluasuminen perustuu asiakassuunnitelmaan, jolla
tuetaan asiakkaan siirtymistä normaaliin vuokra-asuntoon tai tukiasuntoon.
Tavoitteena on siirtyä kohti itsenäisempää asumista.
Palvelu
Tehostettu
palveluasuminen

Tuotekuvaus
Vuokra

Asumispalvelumaksu
Asumispalvelu sisältää hoito- ja
palvelusuunnitelman mukaisesti:
- ympärivuorokautinen hoiva,
valvonta ja ohjaus
- lääkehuollon ja -hoidon
toteuttaminen
- asunnon tilannesiivous

Asiakasmaksu
Asiakas maksaa itse
vuokran. Määräytyy
neliöhintojen mukaan
vuokrasopimuksessa
sovitusti.
Asumispalvelumaksu
määräytyy
asiakkaan
bruttotulojen
perusteella (35 %
bruttotuloista
suojaosuuden

- talossa järjestävät tapahtumat,
päivätoiminta ja harrastetoiminta
viikko-ohjelman mukaisesti

ylittävältä osuudelta).
Tuloiksi lasketaan
asiakasmaksulain
mukaiset tulot.

Ei sisälly:
- lääkkeet ja ravintolisät
- vaatteet
- perushoitoon kuulumattomat
palvelut ja tarvikkeet
Tukipalvelut sisältävät:
- turvapalvelu
- saunapalvelu
- asiointipalvelu
- vaatehuolto
- perushygieniatuotteet

Tukipalvelumaksu
205,00 €/kk

Ateriapalvelu
Ateriapaketti 13,65
€/vrk.

Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy sosiaalihuoltolain mukaiset
asumispalveluiden asiakasmaksut vuodelle 2019 valmistelun mukaisesti.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

