Ikäihmisten perhehoidon asiakasmaksut 2018
Jatkuvassa perhehoidossa olevalta henkilöltä LLKY perii kulloinkin voimassa olevan
pitkäaikaisen laitoshoidon maksutaksan mukaisen asiakasmaksun (Laki sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734, Asiakasmaksuasetus 251/2003 19§),
joka voi olla enintään 85 % hoidettavan nettokuukausituloista. Henkilökohtaisen
käyttövaran määrä on vähintään 15 % nettotuloista, jolloin hoidettavan henkilökohtaiseen
käyttöön tulee jäädä vähintään 108 €/kk. (Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta 1.1.2018 alkaen).
LLKY:n perhehoidon asiakkaille tämä käyttövara tulee jäädä myös, kun huomioidaan
asiakkaan edellisen vuoden reseptiin perustuvat lääkemenot (asiakkaan omavastuu
kuukautta kohti laskettuna). Mikäli jatkuvan perhehoidon asiakas siirtyy potilaaksi LLKY:n
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pitkäaikaisen laitoshoidon maksu. Hoitomaksu perustuu hoidettavan maksukykyyn. Mikäli
asiakkaan tulot eivät riitä perhehoidon maksuihin, asiakkaalla on mahdollisuus hakea
KELA:sta toimeentulotukea tai LLKY:n sosiaalityöntekijä selvittää asiakkaan taloudellisen
tilanteen, joka voi johtaa perhehoidon maksun tarkistamiseen.
Asiakasmaksua määritettäessä otetaan nettokuukausituloina huomioon hoidettavan
eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, eläkettä saavan hoitotuki, veteraanilisä,
pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko-, osinko- ja vuokratulot, metsätulo
sekä viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan
pääoma- ja ansiotulo-osuudet, verovelvollisen osuus yhtymän tuloista sekä verosta vapaat
tulot.
Jos jatkuvassa perhehoidossa oleva on välittömästi ennen perhehoidon alkamista elänyt
yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa
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yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Perhehoidossa olevalta perittävä maksu voi
tällöin olla enintään 42,5 prosenttia edellä mainituin perustein yhteenlasketuista
nettokuukausituloista. Jos jatkuvassa perhehoidossa olevan asiakkaan puoliso on myös
jatkuvassa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, peritään perhehoidon
asiakkaalta kuukausimaksua hänen maksukykynsä mukaan kuitenkin enintään 85 %
nettokuukausituloista.

Muut perhehoidon asiakasmaksut 1.2.2018 alkaen
Lyhytaikaisessa perhehoidossa noudatetaan LLKY:n omaa johtokunnan hyväksymää
asiakasmaksutaksaa (Johtokunta 18.1.2018 § 5), jolloin asiakasmaksu on 25,50 €/pv ja
osavuorokautisessa perhehoidossa 18,25 €/pv. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan
ajaksi järjestetystä perhehoidosta peritään 11,40 €/pv. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista 3.8.1992/734 § 6b).
Perhehoidon asiakasmaksuun sisältyy päivittäinen hoiva ja huolenpito, asuminen
perhekodissa, ravintomenot, kodinhoito, pyykkihuolto, liinavaatteet, yhteiskäytössä olevat
ihon- ja hiustenpesuaineet. Perhehoidossa asiakas maksaa itse omat lääkkeet ja muut
terveydenhuollon kulut esim. lääkärin vastaanottokäynnit, omavastuuosuuden Kelan
myöntämästä sairaskyydistä sekä muut henkilökohtaiset hankintansa ja menonsa.
Perhehoidon asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita LLKY:n avohuollon asiakasmaksuja
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hoitotarvikejakelun tarvikkeita LLKY:n hoitotarvikejakelun ohjeen mukaan. Perhehoidon
asiakkaalla on mahdollisuus hakea LLKY:n sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa
kuljetuspalvelua LLKY:n asiakasohjausyksiköstä. Perhehoidossa olevalla henkilöllä
saattaa olla myös oikeus vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun, jota haetaan
LLKY:n vammaispalveluista.

