
 

Hyvinvointi -toimiala 

Tietoa tavallista palveluasumista, tehostettua palveluasumista ja vanhainkotihoitoa odottavalle asiakkaalle 

2018 

Päätös palveluasumisesta tai vanhainkotihoidosta 

Teille/läheisellenne on myönnetty SAS-työryhmän arvioinnin perusteella tavallista tai tehostettua 

palveluasumista tai vanhainkotihoitoa. Palvelujen myöntämisestä teille on toimitettu valituskelpoinen 

kirjallinen päätös. 

 Palveluasumiseen ja vanhainkotipaikkoihin on jonoa. Odotusajat julkaisemme kaksi kertaa vuodessa. Mikäli 

paikkaa ei juuri paikan myöntämisen hetkellä ole tarjolla, tarjotaan paikkaa kuitenkin ilman erillistä 

hakemusta sopivaksi arvioidun paikan vapautuessa. 

Asumisen vaihtoehdot 

Lohjan kaupunki järjestää tavallista palveluasumista palvelusetelillä. Tehostettua palveluasumista kaupunki 

järjestää sekä omana toimintana että ostopalveluna tai palvelusetelillä. Asiakkaita sijoitettaessa huomioidaan 

palvelutarpeen ja kiireellisyyden lisäksi mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden toiveet ja omaisten/läheisten 

mahdollisuudet kulkea hoitoyksikköön. Lisäksi ARA-lainoitettujen palveluasuntojen osalta noudatamme 

aravakelpoisuuden tulorajoja. Mikäli aravakelpoisuutta ei saada selvitettyä, asiakas ei voi odottaa 

aravalainoitettua palveluasumispaikkaa. ARA- kohteita ovat tällä hetkellä Lohjan keskustassa sijaitsevat 

Kultakartano, Kultakodit ja Niilonpirtti. 

Lohjan kaupungin omia yksiköitä on Karjalohjalla Lohjalla, Pusulassa ja Sammatissa. Lohjan kaupungilla on 

lisäksi sopimuksia 70 km:n säteellä eri yksityisten palveluntuottajien kanssa (Espoo, Karkkila, Kirkkonummi, 

Lohja, Raasepori, Salo, Vihti). 

Mikäli asiakkaalla on yksilöity toive päästä tiettyyn yksityiseen hoivakotiin, soveltuu palvelusetelin käyttö 

tähän parhaiten. Palveluseteliä käyttäen asiakas voi valita minkä tahansa palvelusetelirekisterissä olevan 

yksityisen palveluntuottajan. Lisätietoa palvelusetelistä; ikähelppi 044 369 2444 (ark. ma-to klo 9-14) tai 

www. lohja.fiasukasikääntyneiden palvelutpalveluseteli. 

Asumispaikan vastaanottaminen 

 Palveluasumisen paikan järjestämisessä otetaan huomioon hankintalain vaatimukset, asiakkaan 

sosiaalisten suhteiden ja elinympäristön pysyvyys mahdollisuuksien mukaan sekä aravakelpoisuus. 

Välittömässä palveluasumisen paikan tarpeessa oleva asiakas ohjataan vapaana olevalle asukaspaikalle tai 

ellei vapaata asumispalvelun paikkaa ole osoitettavissa asiakkaan toiveiden mukaiseen yksikköön, niin 

hänelle järjestetään tilapäinen hoitopaikka sen hetkisen kokonaistilanteen mukaisesti palveluasumisessa tai 

vanhainkodissa tai kotiutetaan kotihoidon palveluiden turvin. 

Asukkaan ja/tai hänen omaisensa tulee vastaanottaa osoitettu asumispalvelu/vanhainkotipaikka 

kohtuullisessa ajassa (enintään kolmen vuorokauden kuluessa) ja muuton tulee tapahtua viikon kuluessa 

paikan vastaanottamisesta. Mikäli asukas tai hänen omaisensa kieltäytyy vastaanottamasta hänelle 

osoitettua palveluasumisen paikkaa, ei ole mahdollista odottaa vaihtoehtoista paikkaa. Kyseisessä 

tapauksessa hakemus raukeaa ja asiakas palaa takaisin yksityiskotiinsa tarvittaessa kotihoidon palveluiden 

turvin. 



Mikäli asiakkaan hoivan/hoidon tarve muuttuu, niin palveluasumisen paikan tarve arvioidaan uudelleen.  

Palveluasumisen paikkaa odottavan henkilön myönteinen asumispalvelupäätös raukeaa, mikäli voidaan 

osoittaa, että asiakas selviytyy päivittäisistä toiminnoistaan muiden hänelle järjestettyjen palveluiden turvin. 

 

Valmistautuminen muuttoon 

Paikan saaminen asumispalveluyksikköön tai vanhainkotiin tapahtuu keskimäärin kolmen kuukauden sisällä 

hakemuksesta. Jo etukäteen on hyvä pohtia, mitä kalusteita ja tavaroita yksikköön otetaan mukaan. 

Yksiköissä on valmiina vähintään hoivasänky ja patja, usein myös yöpöytä. Omiin huoneisiin voi luoda 

viihtyvyyttä tutuilla huonekaluilla ja tärkeillä esineillä. Toivomme kuitenkin, että huonekaluja ja muuta tavaraa 

tuodaan vain sen verran kuin asuinhuoneeseen mahtuu ja huomioidaan turvallinen ja esteetön liikkuminen 

sekä huoneen siivottavuus. Liikkumisen turvallisuuden vuoksi mattoja ei voi tuoda. 

Asumispalveluyksikköön muutettaessa asukas tuo mukanaan kaikki tarvitsemansa henkilökohtaiset vaatteet 

ja tarvikkeet. Vaatteiden tulisi olla helposti puettavia ja 60 asteen pesun kestäviä. Vaatteet tulee nimikoida 

itse etukäteen. Kaupoista saa ostaa tähän tarkoitukseen sopivia pesukestäviä tekstiilitusseja. 

Vanhainkodissa asukas saa vaatteet. Lakanat ja pussilakanat ovat yksikön puolesta ja niiden pesu sisältyy 

asiakkaalta perittäviin maksuihin. 

Muuton jälkeen 

Asumispalveluyksikköön muutettaessa vuokrasopimus laaditaan ensimmäisten viikkojen aikana. Vuokraan 

voi hakea asumistukea Kansaneläkelaitokselta. Hakukaavakkeen saatte vuokrasopimuksen yhteydessä. 

Asumispalveluyksikön/vanhainkodin asukas voi hakea eläkettä saavan hoitotukea Kelasta. 

Muuttoilmoitus on hyvä tehdä heti kun muuttopäivä on varmistunut, samoin postin kääntäminen on hyvä 

huolehtia välittömästi uuteen osoitteeseen tai omaiselle/asioiden hoitajalle. Muuttoilmoituksen voi tehdä 

postiin tai maistraattiin. 

Mitä hoito- ja palvelu maksaa? 

Maksut perustuvat Lohjan perusturvalautakunnan päätökseen 20.12.2017 § 50. Lisäksi sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja asetuksessa 912/92. Palveluja koskevia maksuja voidaan 

alentaa ja jättää perimättä, mikäli asiakkaan toimeentulon edellytykset vaarantuvat. Maksun alentaminen 

tehdään sen jälkeen kun palvelumaksut on määritelty ja niitä koskien on tehty alennushakemus. 

Asumispalveluyksikössä asukkaalta peritään vuonna 2018 seuraavat maksut: 

Tavallinen/tehostettu palveluasuminen 

- vuokra: määräytyy yksikkökohtaisen vuokran mukaan 

- ruoka 387,00 €/kk  

- puhtaus 53,00 €/kk 

 

 

 

 



 

Tavallinen palveluasuminen 

Tavallisen palveluasumisen palvelumaksu määräytyy samoilla perusteilla kuin kotihoidon asiakasmaksu ja 

maksun määräämisessä noudatetaan kotihoidon maksutaulukkoa. Asiakkaan käyttövaraksi tulee jäädä 

vähintään 190 euroa. 

 
   Palveluun käytetty aika kuukaudessa 
   Maksuprosentti tulorajan ylittävästä tulosta 

Perheen 
koko 

Tuloraja €/kk  
2018 
 

Maksulu
okka I 
5 h tai 
alle 

Maksulu
okka II 
5,01-10 
h 

Maksulu
okka III 
10,01-
18 h 

Maksuluok
ka IV 
18,01-28 h 

Maksuluo
kka  V 
yli 28 h 

1 576 18 % 22 % 27 % 32 % 35 % 

2 1063 12 % 15 % 18 % 21 % 22 % 

3 1667 12 % 14 % 16 % 18 % 18 % 

4 2062 11 % 12 % 13 % 15 % 15 % 

5 2496 9 % 10 % 12 % 13 % 13 % 

6 2866 7 % 10 %  11 % 11 % 11 % 

 
Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja 
maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta 
henkilöstä. 

 
 
Vuokra peritään siihen asti, kunnes asunto on tyhjennetty. 
Tämän lisäksi asukas maksaa itse lääkkeet, ihorasvat ym. terveyden- ja sairaanhoitotarvikkeet ja – kulut, 
esim. matkat tutkimuksiin sekä henkilökohtaiset hoito- ja hygieniatarvikkeet. 
 

Tehostettu palveluasuminen 

Tehostetusta palveluasumisesta peritään palvelumaksu, joka määräytyy asiakkaan tulojen mukaan. 

Palvelumaksu on 85 % asiakkaan nettotuloista sen jälkeen, kun nettotuloista on vähennetty välttämättömien 

menojen osuus, joita ovat: vuokra, ruoka, puhtaus, käteisvara (108 €/kk) ja Kelan käyttämä lääkkeiden 

vuotuinen omavastuuosuus/kk. Apteekki laskuttaa lääkkeet suoraan asukkaalta. 

Vuokra peritään siihen asti, kunnes asunto on tyhjennetty. 

Tämän lisäksi asukas maksaa itse lääkkeet, ihorasvat ym. terveyden- ja sairaanhoitotarvikkeet ja – kulut 

esim. matkat tutkimuksiin sekä henkilökohtaiset hoito- ja hygieniatarvikkeet. 

Vanhainkodissa noudatetaan laitoshoidon maksun määräytymismenettelyä. Hoitomaksu määräytyy tulojen 

mukaan. Nettotuloista otetaan hoitomaksuna 85 % kuukaudessa tai jos hoitoon jää suurempi tuloinen 

puolisoista, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlasketuista tuloista 42,5% mukaan. Omaan käyttöön on 

jäätävä vähintään 108 € kuukaudessa. 

 

Mieltä askarruttavissa kysymyksissä 

Toivomme yhteydenottoa: 

Sosiaalityöntekijä Pirjo Dufva puh. 044 374 0009 

Sosiaalityöntekijä Päivikki Karjalainen puh. 044 374 2839 



Sosiaalityöntekijä Markku Korkalo puh. 044 374 0010 


