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1. LAINSÄÄDÄNTÖ 

Sosiaalihuoltolaki 2014/1301 ja sosiaalihuoltoasetus 1983/607  

Asiakasmaksulaki 1992/734 ja asiakasmaksuasetus 1992/912 

Hallituksen esitys HE 129/2020vp 

Päihdehuoltolaki 1986/41 

Mielenterveyslaki 1990/1116 

Asiakaslaki 2000/812 

Asumispalveluja voidaan järjestää sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain tai 

kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella. Asiakasmaksun 

määräytymiseen vaikuttaa se, minkä lain nojalla asumispalvelu on järjestetty. 

Sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaan asumispalveluja annetaan henkilölle, joka 

erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä.  

Sosiaalihuoltoasetuksen 10 §:n mukaan asumispalveluja järjestetään 

palveluasunnoissa ja tukiasunnoissa, joissa henkilön itsenäistä asumista tai 

siirtymistä itsenäiseen asumiseen tuetaan sosiaalityöllä ja muilla sosiaalipalveluilla.  

Asumispalveluilla tarkoitetaan yleensä kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista 

tukevat palvelut liittyvät kiinteästi yhteen. Asumista tukeva palvelut voivat olla hoito- 

ja hoivapalveluja, tukipalveluja kuten ateria-, vaatehuolto, hygienia- ja 

siivouspalveluja tai näiden yhdistelmiä. Palvelut voidaan ryhmitellä asiakkaiden 

toimintakyvyn, hoidon sitovuuden ja vaativuuden sekä annettavan palvelun määrän ja 

laadun perusteella palvelukokonaisuuksiin. Asumisesta asiakas maksaa 

asumismenot ja palveluista asiakasmaksun.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin tulossa muutos 1.7.2021 

lukien (1201/2020 vahvistettu 30.12.2020).  

Kessote järjestää sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut mielenterveys- ja    

päihdekuntoutujille pääasiassa ostopalveluina. 

2. YLEISTÄ ASUMISPALVELUISTA 

Sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaan asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka 

erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa 

järjestämisessä. 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.  

Asumispalvelu voidaan järjestää tehostettuna palveluasumisena (henkilökuntaa 

paikalla myös yöaikaan), palveluasumisena (yövalvonta puhelinyhteyden päässä) tai 

tuettuna asumisena (henkilökunta paikalla arkipäivisin vain päiväaikaan).  
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Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon 

tarve on ympärivuorokautista. Asumispalvelua voidaan järjestää pitkäaikaisena, 

lyhytaikaisena tai jaksotettuna esim. 2 viikkoa kotona ja 2 viikkoa 

asumispalveluyksikössä. 

Palveluasumista järjestetään henkilöille, 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. 

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen 

asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan 

asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla. Tuettua asumista 

voidaan järjestää asumisyksikössä tai asiakkaan omassa kodissa. Tuettu asuminen 

asiakkaan kotiin järjestetään sovituin kotikäynnein. 

 

3. ASUMISPALVELUASIAKKAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

Asumispalveluissa asuva on samojen julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä 

samoin perustein kuin kotona asuva. Mm. lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja 

vammaispalvelulain mukaiset palvelut koskevat myös asumispalveluyksikössä olevia. 

 

4. MENETTELY ASUMISPALVELUA HAETTAESSA 

 Hakeminen 

Hakemus tehdään kirjallisena ja toimitetaan osoitteella: Keski-Satakunnan sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtymä, Koulukatu 2, 29200 Harjavalta tai kotikunnan 

sosiaali- tai terveysasemalle. Hakemuslomakkeita saa Kessoten yksiköistä ja 

internetistä Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sivuilta 

(www.kessote.fi). 

Palvelutarpeen arviointi 

Palvelutarve arvioidaan mm. lääkärinlausunnon, asiakkaan tuen- ja avuntarpeen ja 

sekä toimintakyvyn perusteella. Asiakas tavataan aina henkilökohtaisesti.  

Sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä tekee kokonaisarvion asumispalvelun tarpeesta 

käyttäen apuna moniammatillista työryhmää. Tarvittaessa pyydetään muun 

asiantuntijan lausunto, josta voidaan katsoa olevan hyötyä asumispalvelutarvetta 

arvioitaessa (toimintaterapeutin, fysioterapeutin tai muun asiantuntijan lausunto). 
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Palvelusuunnitelma 

Asiakkaan, hänen verkostonsa sekä palveluntilaajan ja -tuottajan kesken laaditaan 

yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma, jossa on esitetty tavoitteet ja keinot niihin 

pääsemiseksi. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan vähintään kerran vuodessa. 

Maksukäytäntö 

Asumispalvelua järjestetään pääasiassa ostopalveluna. Kessote tekee 

palveluntuottajien kanssa sopimukset. Palveluntuottaja tekee asukkaan kanssa 

vuokrasopimuksen. 

 

Maksuliikenne 

1.Tehostetussa palveluasumisessa kuntayhtymä maksaa koko kuukausihinnan 

palvelun tuottajalle ja perii asiakkaalta asiakasmaksun, joka sisältää pääsääntöisesti 

myös asumis- ja ateriamenot, tällöin Kessote perii asiakkaan Kelan maksaman 

asumistuen ja huolehtii vuokranmaksusta. Jos Kelan asumistuki maksetaan 

asiakkaalle itselleen, tulee hänen myös huolehtia itse vuokranmaksusta. Tällöin 

huomioidaan käyttövaran lisäksi asiakkaalle jäävän maksuvaraa asumistuen 

jälkeiseen vuokraan. 

  

2.   Tuetussa asumisessa ja palveluasumisessa kuntayhtymä maksaa 

palveluntuottajalle varsinaisen palvelumaksun, joka sisältää hoivan, avustamisen ja 

valvonnan ja perii asiakkaalta hoivapalvelusta bruttotulojen mukaan määräytyvän 

asiakasmaksun. Asiakas maksaa itse asumismenot, ruuat, lääkkeet ja muut 

henkilökohtaiset menonsa. 

 

Sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen palveluasumisen ja jatkuvan säännöllisen 

kotiin annettavan palvelun maksu määräytyy jatkossa yhdenmukaisin perustein 

kotihoidoin maksujen kanssa. 

 

 

5. ASIAKASMAKSU TEHOSTETUSSA ASUMISPALVELUSSA 

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut  
 
Asiakasmaksu on 85 % asiakkaan kuukausinettotuloista kuitenkin niin, että  
käyttövaraksi jää 200€/kk.  Ateriapalvelusta ei peritä erillistä maksua vaan se sisältyy 
pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuun. Tuloista tehdään lain 10 c 
ja 10 d §:n mukaiset vähennykset, kuten tehostetun palveluasumisen asumismenot, 
edunvalvojan palkkio sekä lääkemenot.  
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Maksun määräytyminen nettotulojen perusteella 

Asiakkaan maksu määrätään asiakkaan maksukyvyn mukaan keskimääräisten 

nettokuukausitulojen perusteella. Asiakkaan maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun 

tuottamisesta kuntayhtymälle aiheutuvia kustannuksia. 

Käyttövara 

Asiakkaan käyttövaraksi jää asiakasmaksun suorittamisen jälkeen 200 e/kk. 

Käyttövaralla asiakas hoitaa kaikki henkilökohtaiset menonsa kuten sairauskulut,  

terveydenhuoltomenot, puhelimen käyttömenot, vaatemenot ja harrastustoiminnan 

menot 

 

Huomioon otettavat tulot 

 

Tuloina otetaan huomioon: eläke, palkka, sv-päiväraha, vammaistuki, kuntoutustuki, 

eläkettä saavan hoitotuki, veteraanilisä, elinkorko, syytinki, korko- ja osinkotulot, 

pääomatulot, sijoitusrahastojen voitto-osuudet, säästöhenkivakuutuksen tuotto, 

kuolinpesästä saatu tulo, maa- ja metsätalouden tuotto, vuokratulot, muut 

henkilökohtaiset tulot. 

 

Tulot, joita ei oteta huomioon: lapsilisä, elatusapu/elatustuki huollettavasta, 

Kansaneläkelain mukainen lapsikorotus, vammaisuuden perusteella järjestettävissä 

palveluissa ja tukitoimissa annetussa laissa annetut edut, lasten kotihoidontuki, 

tapaturmavakuutuksen perusteella maksetut sairaanhoito- ja tutkimuskulut, 

sotilasavustus, rintamalisä, opintoraha, aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisä, 

opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset, 

koulutusrahaston ammattistipendi, opintotukilain mukainen valtion varoista maksettu 

korkoavustus sekä korkohyvitys, asumistuki, perhehoidon kustannukset ja 

korvaukset, hautausavustus, äitiysavustus, ruokavaliokorvaus, eläkettä saavan 

hoitotuki, asevelvollisen päiväraha, maahanmuuttajan erityistuki, työttömälle 

maksettavat kustannukset ja kulukorvaukset, oppisopimuskoulutuksessa maksettavat 

valtion varoista saamat taloudelliset edut, palkkatuki, Kansaneläkelaitoksen 

kuntoutusetuuksista annetuissa laissa tarkoitetut kuntoutusetuudet sekä 

ylläpitokorvaukset, väliaikainen epidemiakorvaus.  

Vähennykset tuloista  

Elatusapu ja muu elatusvastuu. Ennen asiakasmaksun määräämistä, asiakkaan 
kuukausituloista vähennetään suoritetut elatusavut, rahana maksettava syytinki sekä 
tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset. Puolisoiden 
väliseen elatussopimukseen perustuvaa elatusapua ei kuitenkaan vähennetä, jos 
elatusavun saajana on aviopuoliso, jonka kanssa elatusavun suorittaja on elänyt 
yhteistaloudessa välittömästi ennen asumispalvelun alkamista. Tällöin 
asiakasmaksua voidaan alentaa harkinnan mukaan perheen taloudellinen tilanne 
huomioon ottaen. Yhteistaloudessa asuneiden omien lasten elatukseen ja 
koulutukseen varattava osuus asiakkaan tuloista arvioidaan lapsen elatuksesta 
annetun lain mukaisesti.  
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Lääkehoito 

Lisäksi tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa asuvien 

asiakkaiden tuloista vähennetään terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien 

lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset, joihin 

asiakas on oikeutettu saamaan korvausta sairausvakuutuslain nojalla. 

Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa antaman 

selvityksen perusteella maksun määräämisen perusteena olevista tuloista asiakkaalle 

aiheutuvien lääkekustannusten mukaan, kuitenkin enintään sairausvakuutuslain 5 

luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun suuruisena. Muiden kuin 

sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja 

perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa 

hakemuksesta siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon 

ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi. 

Yhteistaloudessa asuneen puolison/avopuolison elatus.  Suurempituloisen puolison 
ollessa asumispalveluyksikössä määräytyy palvelumaksu puolisoiden 
yhteenlaskettujen nettotulojen perusteella. Kotona asuvan puolison saamaa 
asumistukea, vammaisetuuksia ja lapsista saatavia elatusapuja ei tällöin oteta tulona 
huomioon. Maksu on tällöin 42, 5 % yhteenlasketuista nettotuloista, käyttövaraksi on 
kuitenkin jäätävä asiakkaalle vähintään 200 e/kk.   

Ulosottojen huomioonottaminen. Ulosmittausta ei pääsääntöisesti oteta 
vähennyksenä huomioon. Poikkeustapauksessa se voidaan ottaa huomioon, jos 
ulosmittauksen huomiotta jättämisestä henkilölle syntyisi ulosmitattavaa 
asiakasmaksuvelkaa.  

Vakituisesta asunnosta aiheutuvien menojen huomioonottaminen 

Asumispalveluyksikössä asuvan henkilön aiemman asunnon menoina voidaan ottaa 

huomioon asiakasmaksua määrättäessä seuraavat kohtuulliset menot: 

- vuokra-asunnon kuukausivuokra ja mahdollinen vesimaksu 

- omistusasunnon hoitovastike 

- kiinteistön/asunnon hoito- ja lämmityskulut 

- käyttösähkö  

- kiinteistövero 

- nuohouskulut 

- palo- ja kotivakuutusmaksu 

 

Pitkäaikaisen asumispalvelun alkaessa varataan asiakkaalle aikaa asuntojärjestelyjä 

varten enintään 6 kuukautta asumispalvelupäätöksen päätöspäivämäärästä lukien. 

Muusta kuin vakituisena asuntona käytetystä asunnosta aiheutuvia kuluja ei oteta 

huomioon asiakasmaksun vähennyksenä. 

 

Edunvalvojan palkkio 

Edunvalvonnasta aiheutuvista kustannuksista huomioidaan asiakasmaksua 

alentavana menona edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta 

säädetään holhoustoimesta annetun lain nojalla ja on tällä hetkellä 280e tai 440e, 

riippuen asiakkaan tuloista. 
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Edunvalvontapalkkiota ja vakituisen asunnon menoja ei kuitenkaan huomioida 

asiakasmaksua alentavana menona, jos asiakkaalla on rahavaroja näiden maksujen 

suorittamisen jälkeen yli 3000 euroa.   

 

 

6. ASIAKASMAKSU TILAPÄISESSÄ PALVELUASUMISESSA 

 

Asumispalvelun katsotaan olevan lyhytaikaista, jos sen arvioidaan kestävän enintään 

3 kuukautta. Mikäli asumispalvelua järjestetään jaksotettuna, peritään asiakasmaksu 

lyhytaikaisen asumispalvelun mukaisesti. 

 

Asiakkaalta peritään asiakasmaksua 27 e/pv. 

 

Asiakas maksaa itse sairauskulunsa ja muut henkilökohtaiset menonsa kuten 

pitkäaikaisessa asumispalvelussa. 

 

   

7. ASIAKASMAKSU TUETUSSA- JA PALVELUASUMISESSA 

 

Ei-ympärivuorokautisessa eli tuetussa ja palveluasumisessa sovelletaan 

asiakasmaksun määräämisessä asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaista kotona 

annettavan palvelun kuukausimaksuperustetta. Koska avun ja tuen tarve on jatkuvaa 

ja säännöllistä, lähes päivittäistä, asiakasmaksuna peritään asiakasmaksuasetuksen 

10e§ mukaan kotona annettavan palvelun yksinäisen henkilön mukaan määräytyvä 

enimmäismaksu. Tuloraja vuonna 2021 on yksinäisen henkilön kohdalla 588 e/kk.  

 

Asiakas maksaa palvelutalo/asunto kohtaisen vuokran ja tarvitsemiensa palvelujen 

maksut, kuten tukipalvelujen maksut vahvistettujen maksujen mukaisesti sekä 

mahdollisen säännöllisen ja jatkuvan kotihoidon maksun 1.7.2021 voimaan tulevan 

asiakasmaksulain maksutaulukon mukaisesti.  

 

Tuetussa- ja palveluasumisessa huomioon otettavat tulot ja vähennykset ovat samat, 

kuin kohdassa 5 on lueteltu.  

 

 

8.  ASIAKASMAKSUN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN TAI ALENTAMINEN 

 

Asiakasmaksulain 11 §:n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu on 

jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa 

henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen 

elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos 

siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. 
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Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja voi päättää maksun perimättä jättämisestä tai 

alentamisesta, jos maksun suorittaminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä 

toimeentulon.  

 

Toimeentulotukeen nähden asiakasmaksun alentaminen on ensisijainen. 

 

 

9.  ASIAKASMAKSUJEN TARKISTAMINEN 

 

Asiakasmaksuja tarkistetaan joka toinen vuosi. Asiakasmaksua tarkistetaan muulloin 

asiakkaan tulojen muuttuessa olennaisesti tai jos siihen muusta syystä katsotaan 

olevan aihetta. 

Asiakasmaksuasetuksen 31 §:n mukaan maksukyvyn mukaan määräytyviä maksuja 

on tarkistettava silloin, kun 1) palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on 

olennaisesti muuttunut; 2) kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon 

otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet 3) maksu osoittautuu virheelliseksi tai  

4) hoito- ja palvelusuunnitelmaa muutetaan. 

Asiakkaan tai hänen edustajansa on ilmoitettava sosiaalipalveluyksikköön 

olosuhteissaan tapahtuneista olennaisista muutoksista kuten tulojen muutos, 

kotikunnan muutos, perhesuhteiden muutos. Olennaisena muutoksena pidetään 

muutosta, jos maksun perusteena olevat nettotulot nousevat vähintään 70 e/kk.  

 

Mikäli asiakkaalla on asiakasmaksupäätöstä tehtäessä vireillä etuushakemus, joka 

vaikuttaa asiakasmaksupäätökseen merkitään, että asiakasmaksua oikaistaan 

takautuvasti Kelan päätösten tai muiden etuuksien päätösten tullessa niiden 

alkamisajankohdasta lukien enintään kuitenkin asumispalvelun alkamisajankohdasta.  

 

 

   

10. ASIAKASMAKSUJEN PERINTÄ JA VIIVÄSTYSKORKO 

 

           Asiakasmaksujen perimisessä noudatetaan kuntayhtymän voimassa olevia 

laskutus- ja perintäohjeita.  

 

Yleiset periaatteet. Tilapäisen poissaolon ajalta peritään asiakkaan maksu yleensä 

alentamattomana. Kunnallisista palveluista ei peritä kuitenkaan päällekkäisiä 

maksuja. Asiakkaan maksu ei saa ylittää palvelusta kuntayhtymälle aiheutuvia 

kustannuksia. Maksu peritään sekä tulo- että lähtöpäivältä paitsi, jos asiakas siirtyy 

sairaalahoitoon tai muuhun julkiseen hoito-/asumisyksikköön tai siirtyy näistä 

asumispalveluyksikköön eli päällekkäisiä maksuja ei peritä.  
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Poissaolo asumispalveluista 

 

Sairaalassaolo/laitoshoito. Asiakkaan sairaala-/laitoshoitoajalta ei peritä 

asiakasmaksua lukuun ottamatta asumismenoja (vuokra, vesimaksu ja sähkö).  

Muun maksun osalta alennus päivää kohti saadaan jakamalla asiakasmaksu aina ko. 

kalenterikuukauden päivillä.  

 

Muut tilapäiset poissaolot. Jos asukas on tilapäisesti poissa ympärivuorokautista 

hoitoa antavasta asumispalveluyksiköstä (sukulaisten luona tms.) ja palvelu 

keskeytyy yli viideksi päiväksi, kuukausimaksua ei peritä viittä päivää ylittävältä 

osalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuvasta syystä lyhyemmäksi ajaksi tai 

siksi, että asiakas on laitoshoidossa, ei maksua perittä myöskään mainitun viiden 

päivän ajalta. Jos palvelu on keskeytyksessä koko kuukauden, ei maksua perittäisi 

lainkaan. 

 

Sovitut kotona käynnit. Mikäli ympärivuorokautisessa asumispalvelussa asiakkaan 

hoito- ja palvelusuunnitelmassa on sovittu säännölliset käynnit kotona ja tavoitteena 

on kotiin palaaminen, alennetaan asiakasmaksua kuitenkin aina sovituilta täysiltä 

poissaolopäiviltä. 

 

Tuettu asuminen. Jos asiakas on poissa tilapäisesti tuetun asumisen yksiköstä 

yhtäjaksoisesti yli 5 päivää, ei asiakasmaksua peritä 5 päivää ylittävältä ajalta. Jos 

poissaolo palvelusta kestää koko kuukauden, ei palvelumaksua peritä ollenkaan. 

Maksualennus päivää kohti saadaan jakamalla asiakasmaksu aina ko. 

kalenterikuukauden päivillä.  

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu:  

Jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut sosiaali- tai terveydenhuollon 

lyhytaikaisen hoito- tai asumispalvelupaikan ja asiakas on ilman hyväksyttävää syytä 

ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna 

aikana asianomaiseen yksikköön, kuntayhtymä perii asiakkaalta vahvistetun 

asiakasmaksun ensimmäiseltä vuorokaudelta. 

 

Maksun periminen asumispalvelun päättyessä  

Siirtyminen omaan asuntoon. Asiakkaan siirtyessä asumispalvelusta itsenäiseen 
asumiseen peritään asiakasmaksu muuttopäivään asti (ml muuttopäivä) ja 
asumismenot muutoskuukauden loppuun ellei vuokrasopimuksesta muuta johdu.  

Pitkäaikaishoitopäätös laitoksessa.  Asiakasmaksua ei peritä päällekkäisistä 

palveluista, joten asiakasmaksu peritään pitkäaikaisen laitoshoidon alkamista 

edeltävään päivään ja asumismenot peritään pääsääntöisesti muutoskuukauden 

loppuun.   

Asiakkaan kuolema. Asiakasmaksu peritään kuolinpäivään asti (ml. kuolinpäivä) ja 

asumismenot muutoskuukauden loppuun ellei vuokrasopimuksesta muuta johdu.  
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11. ASUMISPALVELUN PÄÄTTYMINEN 

 

Asumispalvelupaikan irtisanominen sovitaan yhdessä asiakkaan ja/tai asiakkaan 

asioidenhoitajan, asumispalveluyksikön ja Kessoten sosiaalipalveluyksikön 

sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa. 

 

 

12. ASUMISPALVELUPÄÄTÖS JA MUUTOKSENHAKU 

 

Asumispalvelusta ja asiakkaalta perittävästä maksusta tekee päätöksen Kessoten 

sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja päätösvaltansa mukaisesti. Pitkäaikaisessa 

asumispalvelussa asiakasmaksu määrätään pääsääntöisesti toistaiseksi. Päätös 

sisältää perustelut ja sovelletut lainkohdat. 

 

Päätökseen, joka koskee sosiaalihuollon palvelun antamista tai asiakasmaksua, voi 

hakea muutosta kuntayhtymän hallitukselta, jonka päätöksestä voi valittaa hallinto-

oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta vain, jos Korkein 

hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. (Sosiaalihuoltolaki §:t 50, 51 ja 53).  

 

Viranhaltija voi päätöstä tehdessään yksilöllisen tarveharkinnan perusteella poiketa 

näistä ohjeista erityisestä syystä.  

 

 

 

 


