Sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksulaki
Lakimuutokset tulleet voimaan 1.7.2021.
Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan 1.1.2022
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Asiakasmaksulain uudistus
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia on uudistettu.
Uudistuksella parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikeaaikaisuutta poistamalla hoidon esteitä.
Asiakasmaksulain uudistamisen toinen vaihe on edelleen tarpeen ja sen
virkavalmistelua jatketaan. Uudistaminen nivoutuu sisällöllisesti ja
aikataulullisesti yhteen muiden kehittämishankkeiden ja sote-uudistuksen
toimeenpanon sekä hyvinvointialueiden asemaa koskevan
jatkokehittämisen kanssa.
Asiakasmaksulaki on osa n. Sote 100- lakipakettia, jossa tehdään soteuudistuksesta johtavat tekniset muutokset muuhun lainsäädäntöön
.
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Asiakasmaksulain uudistus
Iäkkäiden henkilöiden palveluja koskevan lainsäädännön uudistamisen
toista vaihetta valmistellaan parhaillaan. Tässä yhteydessä valmistellaan
muutoksia vanhuspalvelulain lisäksi sosiaalihuoltolakiin kotiin annettavien
palvelujen sekä asumispalvelujen osalta. Uudistamisen seurauksena
asiakasmaksulakiin tulevat muutokset valmistellaan tässä yhteydessä. Lain
on tarkoitus tulla voimaan 2023.
Vammaispalveluista perittävien maksujen osalta asiakasmaksulakiin
tehtävät muutokset valmistellaan vammaispalveluja koskevan
lainsäädännön uudistamisen yhteydessä. Muutosten tarkoitus tulla
voimaan 2023
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Olennaisemmat muutokset asiakasmaksulain
uudistamisessa
Laki laajentaa maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja.
Hoitajavastaanotot tulevat maksuttomiksi perusterveydenhuollossa.
Alaikäisiltä asiakkailta ei enää peritä maksuja poliklinikan antamasta
tutkimuksesta ja hoidosta.
Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta,
tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä
tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin
Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden
suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.
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Olennaisemmat muutokset asiakasmaksulain
uudistamisessa
Perusterveydenhuollossa avohoitona järjestetty mielenterveystyön sääntelyä
maksuista on selkeytetty. Avosairaanhoidon mielenterveystyö eri
hoitomuotoineen on maksutonta.
Maksuttomuutta laajennetaan tartuntatauteihin liittyvän hoidon,
tutkimuksen ja lääkkeiden maksuttomuutta. Myös päihteitä käyttävien
raskaana olevien tutkimus, hoito ja seuranta äitiyspoliklinikoilla on
maksutonta jatkossa.
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Olennaisemmat muutokset asiakasmaksulain
uudistamisessa
Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä
pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksut määräytyvät
yhdenmukaisin perustein, pitkäaikaista tehostettua
palveluasumista lukuun ottamatta. Maksusäännökset on nostettu
asetuksesta lain tasolle.
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja
perhehoidon asiakasmaksuihin sovelletaan pitkälti yhdenmukaisia
määräytymisperusteita. Lisäksi laissa säädetään asiakkaalle
jätettävästä vähimmäiskäyttövarasta viimeksi mainituissa
palveluissa.
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Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon maksut
Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon enimmäismaksut määräytyvät jatkossa,
ensimmäisiä palvelutunteja lukuun ottamatta, tuntikohtaisesti. Uudistus
yhdenmukaistaa kuntien välillä perittäviä maksuja tältä osin.
Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä
pitkäaikaisesta sosiaalihuoltolaissa tarkoitetusta asumispalvelusta voidaan
periä kohtuullinen kuukausimaksu, joka määräytyy palvelutuntien määrän,
asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan.
Kotona annettava palvelu on säännöllistä ja jatkuvaa, jos sitä annetaan
vähintään kerran viikossa ja jos sen arvioidaan kestävän vähintään 2 kuukautta
tai se on kestänyt 2 kuukautta.
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Jatkuvan ja säännöllisen
kotihoidon maksutaulukko
1.7.2021 alkaen
Maksukykyä määriteltäessä otetaan
huomioon palvelun saajan ja hänen
kanssaan yhteistaloudessa elävän
puolison tulot. Tulorajoihin tehdään
indeksitarkistukset joka toinen vuosi.
Kunta saa periä maksua vähemmän
kuin laissa säädetään. Maksu ei saa
millään tuntimäärällä ylittää
maksutaulukon mukaista
enimmäismaksua.
Tulorajat vuonna 2021
Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350
eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä.

8/23/2021
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Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen,
perhehoito ja laitoshoito
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksun perusteista säädetään
asiakasmaksulain 7 c §:ssä. Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan (sekä
mahdollisen puolison) nettokuukausituloista (10§ maksukykyä määrittäessä
huomioon otettavat tekijät).
Mikäli suurempituloinen puoliso on pitkäaikaisessa tehostetussa
palveluasumisessa, hoitomaksu voi olla enintään 42,5 % puolisoiden
yhteenlasketuista kuukausituloista.
Palvelua saavan asiakkaan asiakasmaksu tulee määritellä siten, että asiakkaan
henkilökohtaiseen käyttöön jää vähintään 164€/kk tehostetussa
palveluasumisessa ja perhehoidossa sekä laitoshoidossa vähintään 110€/kk.

23.8.2021

Alatunniste tähän
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Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen,
perhehoito ja laitoshoito
7 c §:ssä tarkoitetun asiakasmaksun saa periä, jos palvelun arvioidaan sen
alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään
kolme kuukautta.
Maksut voidaan periä:
- sosiaalihuoltolain nojalla järjestetystä tehostetusta palveluasumisesta
- perhehoitolaissa tarkoitetusta perhehoidosta
- terveydenhuoltolaissa ja sosiaalihuoltolaissa tarkoitetuista
laitoshoidosta ja laitospalvelusta

23.8.2021

Alatunniste tähän
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Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen,
perhehoito ja laitoshoito
Maksuja ei saa periä lastensuojelulain, kehitysvammaisten erityishuollosta
annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista annetun lain nojalla annetusta perhehoidosta.
Maksua ei myöskään saa periä terveydenhuoltolain 29§ tarkoitetusta
lääkinnällisestä kuntoutuksesta laitoksessa, kehitysvammaisten erityishuollon
annetun lain 2§ tarkoitetusta kuntoutuksesta laitoksessa eikä
lastensuojelulain 57§ tarkoitetusta laitoshuollosta. Edellä mainituissa
palveluissa perittävistä maksuista säädetään erikseen.

23.8.2021

Alatunniste tähän
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Asiakasmaksut
Kunnat vastaavat jatkossakin asiakasmaksujen perimisestä ja
voivat päättää asiakasmaksuista tietyin reunaehdoin. Kunta ei voi
siirtää palveluntarjoajalle oikeutta maksun perimiseen.
Asiakasmaksulainsäädännössä säädetään jatkossakin
enimmäismaksuista tiettyjen palvelujen osalta. Palveluista perittävä
maksu saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien
kustannusten suuruinen. Kunta voi ottaa käyttöön
enimmäismaksua pienemmän maksun tai antaa palvelun maksutta.
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Asiakasmaksut
Maksut voivat vaihdella kuntien välillä jatkossakin. Uusi
asiakasmaksulaki kuitenkin yhdenmukaistaa maksuja kuntien
välillä.
Jos kunta hankkii sosiaali- ja terveyspalveluja yksityiseltä
yritykseltä ostopalveluna, asiakas maksaa palvelusta
asiakasmaksulain mukaisesti.
Asiakasmaksulaki ei sen sijaan koske ”puhtaasti” yksityisiä
palveluntuottajia, vaan ne päättävät itse siitä, kuinka suuria
maksuja ne perivät asiakkailta.
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Asiakasmaksut
Uudella lailla vahvistetaan asiakasmaksujen alentamista ja perimättä
jättämistä koskevaa sääntelyä. Muutoksilla halutaan selkeyttää ja
täsmentää sääntelyä sekä korostaa sitä, että kaikkiin
asiakasmaksuihin, myös ns. tasasuuruisiin asiakasmaksuihin voi hakea
muutosta.
Asiakasmaksulain mukaan maksu on jätettävä perimättä tai sitä on
alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai
perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen
elatusvelvollisuuden toteuttamista. Em. velvoite koskee
sosiaalihuollon maksuja ja tulosidonnaisia terveydenhuollon maksuja.
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Asiakasmaksut
Lakimuutoksen tavoitteena on varmistaa, että asiakkaat eivät
joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista
selvitäkseen. Tämän vuoksi uudessa asiakasmaksulaissa
korostetaan asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä
jättämisen ensisijaisuutta toimeentulotukeen nähden.
Lisäksi uudessa laissa säädetään, että kunnan tulee antaa
asiakkaalle riittävästi ja ymmärrettävästi tieto maksun
huojentamista koskevasta sääntelystä.
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Terveydenhuollon maksukatto
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on nykyisin
kalenterivuosittainen maksukatto eli asiakasmaksujen enimmäismäärä.
Maksukattoon lasketaan mukaan tietyt asiakkaan maksamat
asiakasmaksut. Kun maksukatto ylittyy, maksukattoon sisältyvät
palvelut ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia
kalenterivuoden loppuun saakka (esim. lyhytaikaisesta laitoshoidosta
tai laitospalvelusta peritään ns. ylläpitomaksuna enintään 22,50
euroa hoitopäivältä 2020-2021).
Maksukatto säilyy myös uudessa laissa. Maksukattoon lasketaan
jatkossa aiempaa enemmän mukaan maksuja, mm. suun
terveydenhuollon asiakasmaksut kerryttävät jatkossa maksukattoa.
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Terveydenhuollon maksukatto
Asiakasmaksujen enimmäismäärä asiakkaalle on tällä hetkellä 683
euroa kalenterivuoden aikana. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus
joka toinen vuosi.
Asiakkaan on myös uudessa laissa seurattava itse maksukaton
täyttymistä. Uutena asiana kuitenkin säädetään, että asiakasmaksua
koskevasta laskusta tulee käydä ilmi, kerryttääkö maksu maksukattoa.
Jos palvelun käyttäjä on kalenterivuoden aikana suorittanut
maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja enemmän kuin 683
euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin.
Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan
yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy,
palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat
yhdessä kerryttäneet maksukattoa.
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Terveydenhuollon maksukatto
Maksukattoon lasketaan mukaan

•terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut,
•fysioterapiamaksut
•sarjahoidon maksut
•sairaalan poliklinikkamaksut
•päiväkirurgian maksut
•lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa, yö- ja
päivähoidon maksut
•kuntoutushoidon maksut
•1.1.2022 alkaen myös
•Kotisairaalan, tilapäisen kotisairaanhoidon, terapian, suun terveydenhuollon ja tietyistä etäpalveluista
perittävät maksut.
•maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea

Maksukattoa kerryttävät myös ostopalveluina tuotetut palvelut, jos ne kuuluvat kunnan
järjestämisvastuulle.
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Käyttämättä ja peruttamatta jätetyt käynnit
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä käynnistä perittävän maksun soveltamisalaa
laajennetaan koskemaan kaikkiin terveydenhuollon palveluihin sekä sosiaalihuollon
lyhytaikaisiin hoito- ja asumispalvelupaikkoihin.
Maksu koskee ennalta varattuja terveydenhuollon vastaanottoaikoja sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon lyhytaikaisia hoito- ja asumispalvelupaikkoja
Kuten mm. terveyskeskuslääkärin, hoitajan tai terapioiden vastaanottoaika
hammashuollon aika, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kuvantamistutkimuksen
kuten röntgen-, ultraääni- tai magneettikuvauksen aika.
Maksu on enintään 50,80 euroa ja se voidaan periä 18 vuotta täyttäneiltä.
Maksua ei saa periä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy. Laissa on
tarkemmin edellytyksiä maksun perimiselle.
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