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Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään laissa sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992, jäljempänä asiakasmaksulaki). Asiakasmaksulain 1 §:n nojalla kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä.
Asiakasmaksulain 2 §:n 1 momentti rajoittaa kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen enimmäismäärää. Sen nojalla palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Asiakasmaksulain 2 §:n 2 momentin nojalla valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä, maksu määräytyväksi maksukyvyn mukaan tai maksun tarkistamisesta indeksin muutoksen mukaisesti.
Joidenkin tasasuuruisten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen
euromääräisestä enimmäismäärästä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (912/1992,
jäljempänä asiakasmaksuasetus). Asiakasmaksuasetuksen 33 a §:n 1 momentissa säädetään asiakasmaksuasetuksessa säädettyjen maksujen euromäärien indeksitarkistuksista. Asetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti käyttäen kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden
tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.
Asiakasmaksujen enimmäismäärät sekä maksukaton euromäärä nousevat
hieman 1.1.2022 lukien. Tulosidonnaisia maksuja koskevia vähimmäiskäyttövaroja sekä kotihoidon maksujen tulorajoja nostetaan, mikä alentaa maksuja.
Vuoden 2022 alusta terveydenhuollon maksukattoon lasketaan mukaan aiempaa enemmän maksuja, muun muassa suun terveydenhuollon maksut
ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksut. Kalenterivuotuisen maksukaton euromäärä on 692 euroa. Kun maksukatto ylittyy, maksukattoon sisältyvät
palvelut ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka.
Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksuista. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen
rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää
1) merkitä tietoonsa saatetuksi sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksen
eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,
2) merkitä tietoonsa saatetuksi valtioneuvoston asetuksen sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamises-

ta,
3) hyväksyä liitteen mukaiset asiakasmaksut 1.1.2022 lukien.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) merkitä tietoonsa saatetuksi Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus
eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,
2) merkitä tietoonsa saatetuksi Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta,
3) hyväksyä liitteen mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 lukien.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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