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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSULAIN
OSITTAISUUDISTUS

Sosltk 8.6.2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) muutokset
(1201/2020) tulevat voimaan 1.7.2021. Asiakasmaksulain muutosten
myötä sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksuista
säädetään lain tasolla. Myös jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan
palvelun maksuista säädetään aiempaa yksityiskohtaisemmin.
Asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta
suhteessa
toimeentulotukeen
korostetaan
ja
asiakkaan
informointivelvoitetta liittyen asiakasmaksun alentamiseen ja perimättä
jättämiseen vahvennetaan. Tehdyillä muutoksilla halutaan edistää
terveyden tasa-arvoa ja hoidon saatavuutta. Asiakasmaksulain
muutoksilla laajennetaan terveyspalvelujen maksuttomuutta sekä
kohtuullistetaan maksuja. Maksukattoon lasketaan jatkossa mukaan
aiempaa enemmän palveluja.
Lain 7 c §:ssä säädetään pitkäaikaisten tehostetun palveluasumisen,
perhehoidon ja laitoshoidon maksuista. Kunta voi periä asiakkaalta em.
palveluista kuukausimaksun, joka määräytyy asiakkaan (sekä
mahdollisen puolison) nettokuukausitulojen mukaan. Maksu saa olla
enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa
säädetyt vähennykset. Tietyin laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin
maksu voi määräytyä myös puolisojen yhteenlaskettujen tulojen mukaan.
Puolisoilla maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen
yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Tällöinkin tuloista tulee ensin
tehdä laissa säädetyt vähennykset. Laissa on säädetty asiakkaalle
jätettävästä ns. vähimmäiskäyttövarasta. Kunnan tulee huolehtia siitä,
että asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövara, joka on tehostetussa
palveluasumisessa ja perhehoidossa vähintään 164 euroa kuukaudessa.
Asiakkaalle tulee jäädä omaan käyttöön vähimmäiskäyttövara myös
silloin, jos maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen tulojen
perusteella.
Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun maksut on nostettu
asetuksesta lakiin ja lisäksi maksusäännöksiin on muutoin tehty eräitä
muita muutoksia (maksutaulukko sekä huomioitavat tulot). Kotihoidon
sekä palveluasumisen maksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen,
asiakkaan tarpeen mukaisten, palvelutuntien määrän, asiakkaan
maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Asiakkaan saaman
palvelukokonaisuuden tulee vastata palvelupäätökseen kirjattua. Mikäli
palvelujen tarpeessa tai palvelujen toteutuksessa tapahtuu muutoksia,
tulee palvelupäätöstä muuttaa, ja vastaavasti tarkistaa maksupäätös.
Jatkossa lainsäädännön mahdollistamat enimmäismaksut palvelusta
määräytyvät nykyistä tarkemmin tuntien mukaan.
Asiakasmaksulain muutoksista johtuen kotipalvelun ja tehostetun
palveluasumisen
pitkäaikaishoidossa
olevien
asiakkaiden
asiakasmaksupäätökset
tulee
uusia.
On
odotettavaa,
että
asiakasmaksumuutokset tulevat vähentämään asiakasmaksutuottoja.

Asiakasmaksutuottojen vähenemistä ei ole otettu huomioon vuoden 2021
talousarviossa.
Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta merkitsee tiedokseen asiakasmaksulain muutokset,
ja päättää Kosken Tl kunnan sosiaalitoimen asiakasmaksuista liitteen 2
mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin.
__________________

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja 14.6.2021 yleisesti nähtäville asettavasta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Koskella Tl 14.6.2021

Taru Leime, toimistosihteeri

