Kuopion Hoiva ry kirjelmä koskien kehitysvammaisten
palveluasumisen kustannuksia

Otamme teihin yhteyttä koskien pitkäaikaisia asumispalveluja käyttävien kehitysvammaisten
asumiseen liittyviä kuluja, jotka ovat huomattavan korkeat ottaen huomioon sen, että kaupungille
maksetaan ylläpitokorvausta 516,51 euroa per kuukausi. Haluamme selvityksen, mitä kaikkea tuo
ylläpitokorvaus pitää sisällään. Olemme huolissamme, että asumisen kustannuksen ovat kasvaneet,
mutta vaikeavammaisen rahallinen tukimäärä Kelalta ei ole sen sijaan kasvanut.
Kehitysvammaisten tulot koostuvat suurimmaksi osaksi Kelalta saamista rahallisista
tuista. Tuet muodostuvat Kela eläkkeestä (662,86 euroa) ja takuueläkkeestä (171,66 euroa)
yhteensä siis tuloja on 834,52 euroa kuukaudeksi erinäisiin kuluihin. Mikäli henkilö saa vielä
eläkkeen saajan hoitotukea (328,07 euroa/kuukausi) erinäiset tuet ovat yhteen laskettuna 1162,59
euroa kuukaudeksi. Kaikille ei siis eläkkeen saajan hoitotukea makseta, joten oletetaan, että
asiakkaan tulisi pystyä pärjäämään 834,52 euron tuloilla joka kuukausi. Vuonna 2021 esimerkiksi
Mehiläisessä asuminen 20 neliöisessä huoneessa maksaa 646,25 euroa/kuukausi, sisältäen vuokran,
siivouksen sekä vaatehuollon. Kuopion kaupungille maksettavan 516,51 euron ylläpitomaksu
tuohon 646,25 euroon lisättynä asettaa kulujen summaksi 1162,76 euroa. Toisin sanoen siis
asiakkaan saamat tuet eivät kata asumiseen ja ylläpitoon meneviä kuluja. Kaiken lisäksi asiakkaalle
tulisi jäädä käyttövaroja vapaaseen käyttöön, mutta näissä esimerkkitapauksissa tämä ei täyty.
Savaksen asumisyksikössä 20 neliön huoneen vuokraan menevä summa 439,77
euroa/kuukausi lisättynä kaupungin perimään 516,51 euron ylläpitomaksuun tuottaa
loppusummaksi 956,28 euroa. Tässäkään tilanteessa siis tuet eivät kata menoja. Herää kysymys
juurikin siitä, mitä yli 16-vuotiaiden 516,51 euron suuruinen ylläpitomaksu pitää sisällään?
Vaadimme, että Kuopion kaupunki tarkentaisi, mistä ylläpitomaksun kustannukset tulevat sekä
perustelut tälle ylläpitomaksulle esitettäisiin. Asiakkaan kannalta tulisi todennäköisesti
halvemmaksi, jos hän itse hoitaisi kaikki kulunsa, ilman minkäänlaisia kohtuuttoman hintaisia
välikäsiä.
Mitä ”ylläpidon” käsite tarkoittaa siis tässä tilanteessa? Ylläpitomaksun tulisi kattaa
ne asumisen kulut, jotka aiheutuvat asiakkaan vammasta huolimatta. Palvelusta (ylläpidosta)
perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen, tästä
säädetään asiakasmaksulaissa. Pyytäisimmekin siis, että avaisitte, mihin asiakkaiden maksama

ylläpitomaksu perustuu ja mitä kaikkea se kattaa. Kuuluuko tähän siis esimerkiksi aterioiden
valmistamiseen kuuluvat kustannukset?
Maistraatti ohjeistaa kotona asuvalle kehitysvammaiselle 200-250 euroa ruokaan per
kuukausi. Miten palveluasumisessa ylläpitomaksu 516,51 euroa perustellaan, miten se voi olla
puolet enemmän, kuin kotona asuvalla?
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https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7471939/Asiakasmaksut+2018.pdf/8507c284-4e55489a-98e1-7e1c2c4398a6 Mainitaan 45 euroa per kuukausi ylläpitomaksu sisältäen esimerkiksi wcpaperit, harrastus- ja viriketarvikkeet, sisustustavarat, siivousvälineet jne. Mistä loppusumma
471,51euroa muodostuu? Oli myös taulukko ruokien hinnoista (aamupala 2e, lounas 7e, päiväkahvi
1e, päivällinen 4e, iltapala 1,50e) esimerkiksi lounaan hinta 7 euroa on huomattavan korkea
verrattuna esimerkiksi työpaikka- tai opiskelijaruokailuun. Onko ruokailun hintaan vaikuttavat
tekijät pelkästään raaka-ainekuluja vai ruoan valmistukseen liittyviä kustannuksia?

