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1. Johdanto 

 

Lapinjärven kunnan senioripalveluiden myöntämisperusteet on päivitetty edellisen 

kerran perusturvajaostossa 31.5.2017 § 29. Lapinjärven kunta vastaa ikääntyneiden 

peruspalveluiden järjestämisestä. Lapinjärven kunnan tavoitteena on mahdollistaa 

vanhuspalveluiden asiakkaalle turvallinen ja mielekäs kotona asuminen, tarvittaessa 

tukipalveluiden, kotihoidon ja kotihoidon yökäyntien turvin. Sosiaalihuoltolain 

(1301/2014) § 21 mukaan kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia asiakkaan 

hyvinvointia tukevia palveluita. Palveluasumiseen hakeutuminen tulee ajankohtaisesti 

siinä vaiheessa, kun asiakkaan toimintakyky on laskenut niin paljon, ettei kotona 

asuminen ole mahdollista edes runsaiden kotiin annettavien palveluiden turvin. 

Asumispalvelut ovat sosiaalipalveluja, joiden tarkoituksena on edistää asiakkaan 

sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sosiaalisia 

ongelmia 

 

2. Asumispalvelujen määrittely 

 

Sosiaalihuoltolain (SHL 1301/2014 § 11, 14 ja 21) mukaan kunnan on huolehdittava 

asumispalvelujen järjestämisestä valitsemallaan tarkoituksenmukaisella tavalla 

esimerkiksi tuottamalla palvelut itse tai järjestämällä ne ostopalveluina sekä 

valitsemalla palvelujen toteuttamistavan palvelutarpeen arvioinnin perusteella.  

 

Asumispalveluja järjestetään sosiaalihuollon asiakkaille, jotka erityisestä syystä 

tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Ikäihmisten 

asumispalvelujen toimintaa ohjaavat myös valtakunnallinen ”Laatusuositus hyvän 

ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi” (Sosiaali- ja 

terveysministeriön julkaisuja 2017:6) sekä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 
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tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (28.12.2012/980). Lisäksi 

Lapinjärven kunnan strategia ja suunnitelmat ohjaavat palvelujen järjestämistä. 

 

Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät 

muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. Tilapäistä asumista järjestetään 

henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua (sosiaalihuoltolaki 

1301/2014 § 21). 

 

Nämä ovat ikäihmisten asumispalvelujen myöntämisen perusteet ja sisältö koskevat 

kunnallista asumispalvelua sekä palvelusetelillä tai ostopalveluna tuotettua 

asumispalvelua. 

 

Tuettu asuminen 

Tuettua asumista järjestetään asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen 

tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asiakkaan 

asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla. Tuetussa 

asumisessa asuva asiakas tarvitsee tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan itsenäisesti 

kotonaan /tukiasunnossa tai siirtymisessä itsenäiseen asumiseen. Asiakas asuu 

lähtökohtaisesti omassa kodissaan (vuokra-, omistus- tai muussa vastaavassa 

asunnossa). Ikäihmisten palveluissa kotihoito tuottaa palvelut asiakkaille. 

 

Palveluasuminen 

Palveluasumista järjestetään asiakkaille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä 

hoitoa ja huolenpitoa. Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa 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. Palvelunantaja järjestää asiakkaalle palveluasuntoon osavuorokautisesti 
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asiakkaan tarvitsemaa hoitoa ja huolenpitoa sekä asumiseen liittyviä palveluja. Palvelu 

ei sisällä vuokraa, lääkkeitä, henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita ja hoitotarvikkeita 

sekä vaatteita tms. henkilökohtaisia tarvikkeita. Palvelun tarkoituksena on 

mahdollistaa asiakkaan asuminen ja selviytyminen mahdollisimman pitkään 

kodinomaisissa olosuhteissa ylläpitämällä asiakkaiden päivittäistä toimintakykyä 

kuntouttavan työotteen ja monipuolisen kuntouttavan toiminnan avulla sekä 

turvaamalla laadukkaiden palvelujen avulla hänen tarvitsemansa kuntoutuksen, 

hoivan, turvan ja huolenpidon. 

 

Tehostettu palveluasuminen 

Tehostettua palveluasumista järjestetään asiakkaille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve 

on ympärivuorokautista. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka 

ei selviydy omassa kodissaan asumisesta itsenäisesti, omaisten ja/tai kotihoidon 

palvelujen turvin. Hoiva-asuminen tehostetussa palveluasumisessa sisältää 

ympärivuorokautisen palvelun ja huolenpidon hoivayksikössä sekä sitä tukevat 

palvelut, kuten siivous- ja hygieniapalvelut sekä avustamisen asunnossa ja sen 

ulkopuolella. Tehostetussa palveluasumisessa on mahdollisuus osallistua 

jokapäiväisessä elämässä yhteisölliseen toimintaan ja turvalliseen ulkoiluun. Palvelu ei 

sisällä vuokraa, lääkkeitä, henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita ja hoitotarvikkeita sekä 

vaatteita tms. henkilökohtaisia tarvikkeita. Palvelusta perittävä kuukausihinta koostuu 

vuokrasta, hoidon ja hoivan palveluista ja tukipalveluista kuten ateria-, vaatehuolto, 

hygienia- ja siivouspalveluja tai näiden yhdistelmästä. 

 

Lyhytaikainen kuntouttava asuminen (ympärivuorokautinen) 

Lyhytaikaisen  kuntouttavan  asumisen  tavoitteena  on  arvioida  ja  vahvistaa  

ikäihmisen toimintakykyä  ja  voimavaroja  erityisesti kotona  asumisen  ja  

omaishoitajan  tai  läheisen jaksamisen tukemiseksi sekä sairaalasta kotiutumiseen 

liittyvissä tilanteissa. Tavoitteena on siirtää pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan 
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tarvetta. Lyhytaikainen kuntouttava asuminen sisältää asiakkaan kuntoutuksen, 

ympärivuorokautisen  hoivan  ja  hoidon.  Lyhytaikaiseen palveluasumiseen eivät 

kuulu lääkkeet ja henkilökohtaiset hoitotarvikkeet.   

 

Säännöllinen ja tilapäinen lyhytaikaishoito 

Säännöllinen lyhytaikaishoito on määräajoin toistuvaa, kuntouttavaa, 

ympärivuorokautista  hoitoa  tai  hoivaa. Säännöllinen lyhytaikaishoito on tarkoitettu 

omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi, omaisen tai läheisen 

jaksamisen tueksi sekä kotiin annettavien palveluiden lisäksi tukemaan kotona 

asumista. Säännölliset lyhytaikaishoito jaksot perustuvat asiakkaalle tehtyyn 

palvelutarpeen arviointiin ja toteutetaan asiakkaalle laaditun palvelusuunnitelman 

mukaisesti. Ennen lyhytaikaishoidon myöntämistä tarkistetaan kotihoidon 

mahdollisuus vastata asiakkaan hoidon tarpeeseen. 

 

Laitoshoito 

Sosiaalihuolto lain (1301/2014 § 22) mukaisella laitospalvelulla tarkoitetaan hoidon ja 

kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon 

toimintayksikössä. Laitospalveluja voidaan järjestää lyhytaikaisesti tai jatkuvasti, 

päivisin, öisin tai ympärivuorokautisesti. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan 

toteuttaa laitoksessa vain, jos se on henkilön terveyden tai turvallisuuden kannalta 

perusteltua, taikka siihen on muu laissa erikseen säädetty peruste. Laitospalveluja 

toteutettaessa henkilölle on järjestettävä hänen yksilöllisten tarpeidensa mukainen 

kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on lisäksi pyrittävä järjestämään turvallinen, 

kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö, joka antaa mahdollisuuden 

yksityisyyteen ja edistää kuntoutumista, omatoimisuutta ja toimintakykyä. 

 

Sosiaalihuoltolain mukaisesta pitkäaikaisesta laitoshoidosta vanhainkodissa luovutaan  

rakennemuutoksen  edetessä. Siirtymävaiheessa laitoshoitoa järjestetään jatkuvasti 
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apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville. Lapinjärven kunnassa vanhuspalvelulain 

mukaista laitoshoitoa tarjotaan Honkahovissa. 

 

3. Asumispalvelujen yleiset periaatteet 

 

Asumispalvelut muodostuvat asiakkaalle tarjottavasta kodinomaisesta, viihtyisästä ja 

asiakkaan henkilökohtaisia tarpeita vastaavasta asumisesta, siihen keskeisesti liittyvistä 

tukipalveluista ja kuntoutumista edistävästä hoidosta ja hoivasta. Palvelukokonaisuus 

edistää asiakkaan turvallista ja arvokasta elämää, tukee omatoimista elämää ja 

mahdollistaa fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin sekä ja 

kuntoutumisen. Asiakasta aktivoidaan ja kannustetaan omatoimiseen ja itsenäiseen 

suoriutumiseen asiakkaan voimavarat huomioiden. 

 

Palveluprosessin eri vaiheissa toteutuvat ihmislähtöisyys, asiakkaan oikeudet ja 

itsemääräämisoikeus. Asiakas ja hänen yksilölliset tarpeensa huomioidaan 

kokonaisvaltaisesti. Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua häntä koskevan palvelun 

suunnitteluun ja tulla kuulluksi häntä itseään koskevassa päätöksenteossa. 

Työskentelyssä asiakkaan kanssa korostuvat kuntouttavan toiminnan periaatteet ja 

kuntoutumista edistävät toimintatavat. Asiakkaalla on mahdollisuus asua 

ympärivuorokautisessa hoivayksikössä elämänsä loppuun saakka ja saada muuttuvia 

tarpeitaan vastaavaa hoitoa ja hoivaa. 

 

Palvelussa toteutuvat asiakkaan, hänen omaistensa ja henkilökunnan välinen 

yhteistyö, palvelujen sujuvuus ja hallittavuus sekä huolenpidon kokonaisvaltaisuus. 

Palvelun suunnittelussa ja menettelytavoissa asiakkaan tarpeiden huomioiminen ja 

asiakkaan kuuleminen ovat ensisijaisia. Henkilökunnan ammatillisessa toiminnassa 

korostuvat vastuu, huolenpito, välittäminen, yksityisyyden arvostus ja empatia. 
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Yksikössä on asiakkaiden elämää rytmittävä virkistyspalvelujen suunnitelma, jossa on 

huomioitu asiakkaiden toiveet ja tarpeet. Asiakkaille järjestetään säännöllisesti 

suunniteltua ja ohjattua toimintaa. Ulkoilumahdollisuus pyritään järjestämään 

jokaiselle asiakkaalle. Hoivayksiköillä tulee olla  ajantasaiset 

omavalvontasuunnitelmat, jotka ovat yleisesti nähtävissä. Omavalvonta suunnitelmia 

seurataan ja päivitetään vähintään vuosittain.  

 

4. Asumispalvelujen myöntämisen perusteet 

 

Tehostettua  palveluasumista  järjestetään  henkilöille,  joilla  hoivan  ja  huolenpidon  

tarve on  runsasta  ja  ympärivuorokautista  eikä  tarpeeseen  voida  vastata  kotiin  

annettavilla palveluilla tai palveluasumisella.  

 

Ennen asumispalvelun myöntämistä selvitetään asiakkaan toimintakyky 

moniammatillisen tiimin arvioimana. Asiakkaan toimintakyky selvitetään 

monipuolisesti ja luotettavia arviointivälineitä käyttäen. Toimintakykyä arvioitaessa 

selvitetään, miltä osin asiakas pystyy suoriutumaan tavanomaisista elämän 

toiminnoista asuin- ja toimintaympäristössään, ja missä asioissa hän tarvitsee tukea, 

hoitoa ja hoivaa. Arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaan fyysinen, psyykkinen, 

sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, 980/2012).  

 

Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan, tarvittaessa omaisen/läheisen tai 

hänen hoitoonsa osallistuvien henkilöiden kanssa. Aloitteen hoidon tarpeen 

määrittämisestä voi tehdä asiakas itse, omainen tai hoitava taho ottamalla yhteyttä 

Lapinjärven kunnan iäkkäiden palveluista vastaavaan viranhaltijaan. Lapinjärven 

kunta osoittaa asiakkaat ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen ja 
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lyhytaikaishoitoon, tekee asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin ja myöntää palvelun 

sekä vastaa asiakasmaksujen perimisestä. 

 

Ikääntyneiden henkilöiden palvelutarpeen arvioinnissa käytetään Lapinjärven 

kunnassa RaVa –mittaria, joka on toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari. Indeksiarvon 

vaihteluväli on 1,29–4,02. Mitä suurempi on RaVa -indeksin arvo, sitä suurempi on 

asiakkaan hoidon ja avun tarve. 

 

MMSE -testi mittarilla arvioidaan ikääntyneen henkilön muistin- ja tiedonkäsittelyn 

muutoksia. Maksimipistemäärä on 30.  Karkea pisterajat muistisairauden eri 

vaikeusasteille ovat seuraavat:  

 

 24 –27 mahdollinen lievä kognitiivinen heikentyminen 

 18 –23 pistettä lievä muistisairaus 

 12 –17 pistettä keskivaikea muistisairaus 

 alle 12 pistettä vaikea muistisairaus 

 

Mitä alhaisemmat pisteet ovat, sen suurempi on asiakkaan tarve hoitoon ja 

huolenpitoon. 

 

Lyhytaikaishoidon myöntämisen edellytykset 

Lyhytaikaishoidon  myöntäminen  perustuu  aina  asiakkaan  kokonaisvaltaisen  

tilanteen arviointiin,    jolloin    arvioidaan    myönnetyn    lyhytaikaishoidon    määrä    

ja    jaksotus. Lyhytaikaishoidon  kesto  on  noin  3-10  vuorokautta  kuukaudessa.  

Lyhytaikaishoitoa voidaan myöntää enintään 12 jaksoa vuodessa. Lyhytaikaishoidosta    

tehdään    viranhaltijapäätös,    joka    pohjautuu    palvelutarpeen arviointiin ja 

ohjeellisesti tehostetun palveluasumisen myöntämisen kriteereihin. 
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 Asiakkaat, joilla on fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja/tai sosiaalisen 

toimintakyvyn huomattavaa heikentymistä. 

 Omaishoidettavan tarve hoidolle, omaishoitajan/läheisen väsymisen tai muun 

esteen vuoksi 

 Asiakkaat, jotka tarvitsevat sairauksien vuoksi hoivaa ja valvontaa, jota ei voida 

kotihoidon tai kotisairaalan toimesta toteuttaa. 

 Asiakkaat, joilla on toistuvia sairaalajaksoja ilman selkeää terveydellistä syytä 

tai hoidollista tarvetta. 

 

Palveluasumisen myöntämisen edellytykset 

Palveluasumista  järjestetään  vaihtoehtona  henkilöille,  joilla  on  tehostetun  

kotihoidon tarve   tai   lisääntynyt   asumisen   tuen   tarve.   Hän   voi   tarvita useita   

hoivakäyntejä vuorokaudessa,   mutta   ei   tarvitse   ympärivuorokautista   hoivaa.   

Palveluasumisen myöntämisen  perusteena  voi  olla  myös  voimakas  turvattomuuden  

tunne  ja  henkilön katsotaan hyötyvän palveluasumisesta. Palveluasuminen on 

asumismuoto turvallisessa ja yhteisöllisessä asumisympäristössä ikääntyneille, jotka 

tarvitsevat hoitohenkilökunnan päivittäistä  tukea  ja  apua  asumiseensa,  Asuminen  

voidaan  järjestää  tavanomaisissa huoneistoissa tai  muissa ratkaisuissa.  

 

Hoitohenkilöstö  on  tavoitettavissa  aamusta  iltaan  klo  7-21.  Palveluasuminen  ei  

sisällä ympärivuorokautista palvelua ja yöaikainen hoito ja turvallisuus perustuvat 

tarvittaessa turvahälytysjärjestelmään. Palveluasunnossa asukkaat tekevät   

vuokrasopimuksen   kiinteistön   omistajan   kanssa   asumisesta. 

 

Tehostetun palveluasumisen myöntämisen edellytykset 

Tehostettua palveluasumista myönnetään asiakkaille,  

 joilla kotona asumista tukevista palveluista ja tukitoimista huolimatta kotona 

asuminen ei ole turvallista joko itsenäisesti asuen tai omaisen kanssa.  
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 joilla on fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja/tai sosiaalisen toimintakyvyn 

huomattavaa heikentymistä.  

 jotka  tarvitsevat  monien  sairauksien  vuoksi  ympärivuorokautista  hoivaa  ja 

valvontaa. Hoivan ja valvonnan tarvetta on säännöllisesti myös yöaikaan. 

 ohjeellinen Rava -indeksi arvo vähintään 3.0 

 ohjeellinen MMSE korkeintaan 14 

 

Oheiset mittareidenarvot ovat  ohjeellisia  ja  arvioinnissa  huomioidaan  yksilöllisesti  

asiakkaan  kokonaistilanne. 

 

Laitoshoidon myöntämisen edellytykset 

Pitkäaikaiseen laitoshoitoon asiakas voidaan ohjata vain, mikäli siihen on 

lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät 

perusteet. Ennen laitoshoitoon sijoittamista tulee aina selvittää muut vaihtoehdot sekä 

huolehtia siitä, että potilaan lääketieteellinen tila on asianmukaisesti selvitetty ja potilas 

on saanut riittävän kuntoutuksen (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012). 

 

5. Asumispalveluihin hakeminen 

 

Asumispalveluja haetaan kirjallisella hakemuksella.  Ympärivuorokautisen tehostetun 

palveluasumisen hakemus osoitetaan Lapinjärven kunnan iäkkäiden palveluista 

vastaavalle viranhaltijalle.  Hakemus  tulee  olla  asiakkaan itsensä  tai  hänen  laillisen  

edustajansa allekirjoittama.  

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista edellyttää, että iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, 

toimintakykyä ja itsenäistä  suoriutumista  tukevien  palveluiden  tarve  tulee  selvittää  
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kokonaisvaltaisesti  yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen läheisensä kanssa. 

Iäkkäällä henkilöllä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa palvelujen sisältöön ja 

toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää  niitä koskevista  valinnoista.  Palvelutarpeen  

arvioinnin  lähtökohtana  on  asiakkaan ja läheisten ilmaisema käsitys avun tarpeesta. 

Palvelutarpeen arviointi sisältää fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen 

toimintakyvyn sekä kokonaistilanteen arvioinnin. Asiakkaan tilanteesta voidaan pyytää 

tarvittaessa lisäselvityksiä. Tilanteen ja kuntoutumisen mahdollisuuksien arviointiin 

varataan riittävästi aikaa ennen päätöksentekoa. 

 

6. Palvelu- ja maksupäätös 

 

Asiakkaan tarvitsemista palveluista tehdään palvelu- ja maksupäätös. Palvelu- ja 

maksupäätöksen tekee Lapinjärven kunnan viranhaltija. Jos  myöntämiskriteerit  

asumispalveluihin  eivät  täyty,  hakija  saa tästä  kielteisen  päätöksen  tiedokseen.   

 

7. Palveluista perittävät maksut 

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen asiakasmaksujen 

määräytymisperusteita ei ole nyt säädetty asiakasmaksulaissa tai –asetuksessa. 

Asiakasmaksut määräytyvät Lapinjärven kunnan perusturvajaoston  vuosittain 

päättämien  periaatteiden  mukaisesti.  Palvelusetelillä  tuotettavien asumispalveluiden 

palvelusetelin arvot määräytyvät perusturvalautakunnan vahvistaman sääntökirjan 

mukaisesti.  Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään asiakasmaksulain ja -

asetuksenmukainen maksu. Asumispalvelujen maksuissa voidaan käyttää harkintaa 

asiakkaan varallisuus ja tulotiedot huomioiden. Asukkaalta perittävät maksut ovat 

samat kunnan oma toiminta tai ostopalvelu. Vuokra voi olla erisuuruinen.  
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Edunvalvojan palkkio 

Pääsääntöisesti edunvalvonnan palkkioita ei huomioida vähennyksenä. Maksukyvyn 

mukaan määräytyvien sosiaalihuollon asiakasmaksujen alentamisessa voidaan 

asiakkaan maksamat edunvalvonnan kulut vähentää tapauskohtaisen tarveharkinnan 

mukaan seuraavilla periaatteilla: 

 

 Edunvalvojan palkkio ja kulut huomioidaan sen suuruisena kuin ne on 

viimeksi maistraatissa vahvistettu. 

 Mikäli edunvalvojan palkkiota ei ole vahvistettu, vähennetään palkkio 

peruspalkkion ja vuositilityksestä saatavan palkkion suuruisena eli 240 € 

vuodessa. 

 Mikäli asiakas on vapautettu edunvalvojan vuosipalkkion maksamisesta, 

tuloista ei voi tehdä vähennystä. 

 

8. Maksujen keskeytyminen 

 

Tehostettu palveluasuminen 

Asumispalvelumaksu keskeytyy lähtöpäivästä asiakkaan jouduttua laitoshoitoon. 

Ateriapaketin maksu keskeytetään odottamattomissa tapauksissa seuraavasta päivästä 

(esim. siirtyminen laitoshoitoon). Etukäteen sovittujen poissaolojen ajalta 

ateriapaketin maksu keskeytetään lähtöpäivästä. Palveluasumisen keskeytyessä yli 

viideksi vuorokaudeksi, ei palveluasumisen perusmaksua peritä viisi vuorokautta 

ylittävältä ajalta. Keskeytyksen tulee olla yhtäjaksoinen. Keskeytys voi jakautua myös 

kahdelle peräkkäiselle kuukaudelle.  

 

Laitoshoito 

Kotiloman aikana pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään tilapäisiltä poissaolo 

päiviltä.  Kotiloman kestäessä yhtäjaksoisesti yli viisi vuorokautta, kuukausimaksua ei 
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peritä ylittävältä ajalta. Laitoshoidon maksu keskeytyy lähtöpäivästä asiakkaan 

jouduttua sairaalahoitoon. 

 

9. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen 

 

Lapinjärven kunnan iäkkäiden palvelujen viranhaltija päättää asumispalvelujen 

asiakasmaksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu on jätettävä 

asiakasmaksulain 11 §:n perusteella perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin 

maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai 

henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. 


