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Liite
Rinnakkaisteksti
Laki
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 3 §, 5 §:n 1 ja 4 kohta
sekä 6 a, 7 b, 7 c, 10 b, 10 c, 11, 13, 14, 14 a ja 15 §,
sellaisina kuin niistä ovat, 5 §:n 1 kohta laissa 1329/2010, 5 §:n 4 kohta laissa 1229/2016, 6 a § laeissa
1308/1999, 1408/2001, 387/2008 ja 434/2010, 7 b, 10 b, 10 c ja 11 § laissa 221/2003, 7 c § laeissa 221/2003,
387/2008 ja 1051/2009, 14 a § laeissa 976/1998 ja 221/2003 ja 15 § laissa 1022/2015, sekä
lisätään lakiin uusi 2 a, 2 b ja 10 d—10 k § sekä 5 §:ään uusi 1 b kohta seuraavasti:

Voimassa oleva laki

Ehdotus
Uusi

2a§
Maksun periminen
Kunnan tai kuntayhtymän on annettava asiakkaalle maksua koskevaa päätöstä vastaava
lasku. Laskussa on oltava ainakin seuraavat
tiedot:
1) laskun päivämäärä;
2) asiakas, jolta maksu peritään;
3) palvelu, josta maksu peritään;
4) maksun suuruus ja peruste;
5) julkinen tai yksityinen palveluntuottaja,
jonka antamasta palvelusta maksu peritään;
6) sen tahon nimi ja yhteystiedot, jolta asiakas voi pyytää tarvittaessa lisätietoja laskusta.
Maksua perittäessä on otettava huomioon
asiakkaan yksityisyyden suoja ja henkilökohtainen turvallisuus.

Uusi

2b§
Päätös maksukyvyn mukaan määräytyvästä
maksusta
Kunnan tai kuntayhtymän on annettava asiakkaalle päätös maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta. Päätöksessä on oltava ainakin seuraavat tiedot:
1) päätöksen tehnyt viranhaltija ja päätöksen tekemisen ajankohta;
2) asiakas, johon päätös välittömästi kohdistuu;
3) palvelu, jota päätös koskee;
4) palvelusta perittävän maksun suuruus ja
peruste;
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5) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta
asiakas voi pyytää tarvittaessa lisätietoja
päätöksestä.

3§

3§

Käyttämättä jätetystä ajasta perittävä maksu

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä
maksu

Jos henkilö on varannut ennakolta vastaanottoajan palvelun saamiseksi ja hän on ilman
hyväksyttävää syytä jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle, voidaan häneltä periä enintään asetuksella säädettävä maksu.

Jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut vastaanottoajan terveydenhuollon palveluihin tai sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- tai asumispalvelupaikan ja
asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana
vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön,
kunta tai kuntayhtymä saa periä häneltä enintään 50,80 euroa. Maksun saa kuitenkin periä
vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä
kohtuuttomana ja kunta tai kuntayhtymä on
varauksen yhteydessä ilmoittanut mahdollisuudesta periä tässä pykälässä tarkoitettu
maksu sekä antanut ohjeet ajan tai paikan peruuttamiseksi ennalta. Maksun perimistä sekä
ajan tai paikan peruuttamista koskevat tiedot
on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää niiden sisällön. Maksua ei saa periä
alle 15-vuotiaalta asiakkaalta.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös silloin, kun kunta tai kuntayhtymä on
asiakkaan tai tämän edustajan aloitteesta varannut asiakkaalle vastaanottoajan taikka
paikan lyhytaikaiseen hoito- tai asumispalveluun.
Edellä 1 momentissa säädetty euromäärä
tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksistä annetun lain (456/2001) 2 §:ssä tarkoitetun kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Laskennan perusteena käytetään
kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka
mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus
on laskettu. Tarkistusvuosi on se vuosi, jota
seuraavan vuoden alusta indeksitarkistus toteutetaan. Indeksin mukainen euromäärä pyöristetään lähimpään 0,1 euroon. Indeksillä
tarkistettu euromäärä tulee voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden alusta.

5§

5§

Maksuttomat terveyspalvelut

Maksuttomat terveyspalvelut
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Terveydenhuollon palveluista ovat maksuttomia:
1) terveydenhuoltolain (1326/2010) 13–17
§:n, 19 §:n 1 kohdan sekä 20, 24, 27 ja 29 §:n
perusteella järjestetyt perusterveydenhuollon
palvelut sekä hoitoon kuuluvat aineet ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet; maksuja saa kuitenkin periä:
a) 18 vuotta täyttäneille annetuista avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palveluista;

b) laitoshoidosta ja laitoshoitona annetusta
kuntoutuksesta;
c) yksilökohtaisesta fysioterapiasta;

d) terveydenhuollon ammattihenkilön antamista todistuksista ja lausunnoista silloin kun
ne eivät liity potilaan hoitoon; sekä

e) yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista;
—————————————

Terveydenhuollon palveluista ovat maksuttomia:
1) terveydenhuoltolain (1326/2010) 13—17
§:n, 19 §:n 1 kohdan sekä 24, 27 ja 29 §:n perusteella järjestetyt perusterveydenhuollon
palvelut sekä hoitoon kuuluvat aineet ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet; maksuja saa kuitenkin periä:
a) 18 vuotta täyttäneille annetuista avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palveluista; maksua ei kuitenkaan saa periä edes 18
vuotta täyttäneeltä terveydenhuoltolain 16 §:n
nojalla järjestetyistä avosairaanhoidon tai
suun terveydenhuollon palveluista, terveydenhuoltolain 27 §:n perusteella järjestetyistä
avosairaanhoidon palveluista eikä sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön vastaanotosta;
b) laitoshoidosta ja laitoshoitona annetusta
kuntoutuksesta sekä niihin liittyvästä osittaisesta ylläpidosta;
c) terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta
kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkahoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta
ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta;
d) terveydenhuollon ammattihenkilön antamista todistuksista ja lausunnoista lukuun lääkärintodistusta tai -lausuntoa, joka tarvitaan
asiakkaan hoidon tai kuntoutuksen saamiseksi, sairausvakuutuslain (1224/2004) 5
luvun nojalla lääkekorvauksen saamiseksi tai
sellaisen lyhytaikaisen sairausloman tarpeen
osoittamiseksi, jonka kesto on enintään mainitun lain 8 luvun 7 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun omavastuuajan pituinen;
e) yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista;
—————————————
1 b) poliklinikan antama tutkimus ja hoito
alle 18-vuotiaalle henkilölle;

4) tartuntatautilaissa (1227/2016) tarkoitetut
rokotukset, yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä
sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen, HIV-infektion, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus ja
hoito sekä valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet;
—————————————

—————————————
4) tartuntatautilain (1227/2016) 44 §:ssä
tarkoitetut kansalliseen rokotusohjelmaan sisältyvät rokotukset, 45 §:n 1 momentissa tarkoitetut yleiset vapaaehtoiset rokotukset, 46
§:ssä tarkoitetut rokotukset Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa, 47 §:ssä tarkoitetut pakolliset rokotukset ja 48 §:ssä tarkoitetut työntekijän ja opiskelijan rokotukset,
4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, hoito ja hoitoon
määrätyt lääkkeet, yleisvaaralliselle tartuntataudille altistuneeksi todetun tai perustellusti
altistuneeksi epäillyn karanteeni 60 §:n nojalla, yleisvaaralliseen tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn eristäminen 63 §:n nojalla sekä 4 §:n 3
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momentissa tarkoitettuun valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt
lääkkeet sekä HIV-infektion, sankkerin, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus, hoito sekä hoitoon ja ehkäisyyn
määrätyt lääkkeet;
—————————————

6a§

6a§

Maksukatto

Maksukatto

Kohtuuttoman korkeaksi nousevan maksurasituksen estämiseksi on asiakasmaksuista
palvelujen käyttäjälle kalenterivuoden aikana
aiheutuvilla kustannuksilla 590 euron enimmäismäärä (maksukatto). Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät
palvelut maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Laitoshoidosta voidaan kuitenkin periä maksu palvelun käyttäjän ylläpidosta maksukaton ylittymisen jälkeenkin. Ylläpitomaksun suuruus säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Palvelun käyttäjältä perittyjen maksujen yhteismäärää laskettaessa otetaan huomioon kalenterivuoden aikana perityt maksut terveyskeskuksessa avosairaanhoidon palvelusta, yksilökohtaisesta fysioterapiasta, poliklinikkakäynnistä, päiväkirurgisesta hoidosta, sarjahoidosta, yö- ja päivähoidosta, kuntoutushoidosta sekä lyhytaikaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoidosta. Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt
maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen
kanssa. Tällöin palvelut ovat 1 momentin mukaisesti maksuttomia kaikille henkilöille, joiden maksut otetaan yhdessä huomioon. Alle
18-vuotiaalta ei saa periä ylläpitomaksuakaan.
Palvelun käyttäjän kotikunnan terveyskeskus voi kerätä maksukaton toteuttamiseksi tietoja suoritetuista asiakasmaksuista. Maksuja
koskevien tietojen luovuttaminen muista terveydenhuollon toimintayksiköistä terveyskeskukselle edellyttää palvelun käyttäjän suostumusta.
Jos palvelun käyttäjä on kalenterivuoden aikana suorittanut maksukattoon sisältyvistä
palveluista maksuja enemmän kuin 590 euroa,
hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Mikäli vaatimusta liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta ei ole tehty
590 euron rajan ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana, menettää palvelun käyttäjä
oikeutensa palautukseen. Jos maksun sisältyminen maksukattoon selviää viranomaisen tai
vakuutusyhtiön päätöksen taikka muutoksenhaun vuoksi vasta maksukaton seurantavuoden jälkeen, tulee vaatimus liikaa suoritettujen

Asiakasmaksujen enimmäismäärä (maksukatto) asiakkaalle on 683 euroa kalenterivuodessa. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle
maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden
loppuun. Lyhytaikaista terveydenhuoltolain
67 §:n 1 momentissa tarkoitettua laitoshoitoa
tai lyhytaikaista sosiaalihuoltolain 22 §:ssä
tarkoitettua laitospalvelua saavan 18 vuotta
täyttäneen asiakkaan ylläpidosta saadaan
kuitenkin periä enintään 22,50 euroa vuorokaudelta, vaikka maksukatto olisi ylittynyt.
Asiakkaalta perittyjen maksujen yhteismäärää laskettaessa otetaan huomioon kalenterivuoden aikana perityt maksut:
1) terveyskeskuksen avosairaanhoidon palvelusta;
2) poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja
hoidosta;
3) päiväkirurgisesta toimenpiteestä;
4) suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta;
5) suun ja leukojen erikoissairaanhoidon
hoitotoimenpiteistä;
6) terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta
kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkahoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta
ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta;
7) sarjassa annettavasta hoidosta;
8) päivä- ja yöhoidosta;
9) tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta;
10) lyhytaikaisesta terveydenhuoltolain 67
§:n 1 momentissa tarkoitetusta laitoshoidosta
ja lyhytaikaisesta sosiaalihuoltolain 22 §:ssä
tarkoitetusta laitospalvelusta;
11) terveydenhuoltolain 29 §:n 2 momentin
7 kohdassa tarkoitetusta lääkinnällisen kuntoutuksen laitoskuntoutusjaksosta, jota annetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisia palveluja saavalle henkilölle.
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maksujen palauttamisesta tehdä vuoden kuluPoiketen siitä, mitä 2 momentissa säädeessa siitä, kun päätös on annettu tai muutok- tään, maksukaton kertymistä laskettaessa ei
senhaun johdosta annettu päätös on tullut lain- oteta huomioon:
voimaiseksi.
1) maksua, joka on peritty työtapaturma- ja
ammattitautilain (873/2015), maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain
(873/2015), sotilasvammalain (404/1948), liikennevakuutuslain (460/2016), potilasvahinkolain (585/1986) tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta hoidosta;
2) maksua, joka on peritty henkilöltä, jolla
ei ole Suomessa kotikuntaa, lukuun ottamatta
maksua, joka on peritty henkilöltä, jolla on
Euroopan unionin lainsäädännön tai Suomea
sitovan kansainvälisen sopimuksen nojalla oikeus terveyspalveluihin samoin edellytyksin
kuin Suomessa asuvalla henkilöllä tai joka
kansanterveyslain 14 §:n ja erikoissairaanhoitolain 3 §:n 1 momentin mukaan rinnastetaan kunnan asukkaaseen.
Edellä 3 momentissa tarkoitetuista palveluista saa periä maksun, vaikka maksukatto
olisi ylittynyt.
Alle 18-vuotiaan asiakkaan käyttämistä palveluista perityt maksut voidaan ottaa huomioon yhdessä hänen huoltajansa maksujen
kanssa. Tällöin palvelut ovat 1 momentin mukaisesti maksuttomia kaikille henkilöille, joiden maksut otetaan yhdessä huomioon.
Jos palvelun käyttäjä on kalenterivuoden aikana suorittanut maksukattoon sisältyvistä
palveluista maksuja enemmän kuin 683 euroa,
hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Jos vaatimusta liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta ei ole tehty 683
euron rajan ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana, palvelun käyttäjä menettää oikeutensa palautukseen. Jos maksun sisältyminen maksukattoon selviää viranomaisen tai
vakuutusyhtiön päätöksen taikka muutoksenhaun vuoksi vasta maksukaton seurantavuoden jälkeen, vaatimus liikaa suoritettujen
maksujen palauttamisesta on tehtävä vuoden
kuluessa siitä, kun päätös on annettu tai muutoksenhaun johdosta annettu päätös on tullut
lainvoimaiseksi.
Kunta tai kuntayhtymä saa kerätä välttämättömiä tietoja asiakkaan maksukaton täyttymisen seuraamiseksi. Lisäksi kunnalla tai
kuntayhtymällä on oikeus saada julkiselta tai
yksityiseltä palveluntuottajalta välttämättömät tiedot maksukaton täyttymisen seuraamiseksi.
Edellä 1 ja 6 momentissa säädetyt euromääEdellä 1 momentissa tarkoitetun maksuka- rät tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläton euromäärä tarkistetaan joka toinen vuosi keindeksistä annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun
kansaneläkeindeksistä
annetun
lain kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti.
(456/2001) 2 §:ssä tarkoitetun kansaneläkein- Laskennan perusteena käytetään kansanelädeksin muutoksen mukaisesti. Laskennan pe- keindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan tarrusteena käytetään kansaneläkeindeksin sitä kistusvuoden tammikuussa maksettavina olpistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden leiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.
Tarkistusvuosi on se vuosi, jota seuraavan
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tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. Tarkistusvuosi on se vuosi, jota seuraavan vuoden
alusta indeksitarkistus toteutetaan. Indeksin
mukainen euromäärä pyöristetään lähimpään
euroon. Indeksillä tarkistettu maksukaton
määrä tulee voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä.

vuoden alusta indeksitarkistus toteutetaan. Indeksin mukainen euromäärä pyöristetään
maksukaton euromäärän osalta lähimpään
euroon ja ylläpitomaksun euromäärän osalta
lähimpään 0,1 euroon. Indeksillä tarkistetut
euromäärät tulevat voimaan tarkistusvuotta
seuraavan vuoden alusta.

7b§

7b§

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva henkilö

Palvelun pitkäaikaisuus

Tämän lain nojalla maksua määrättäessä pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsoKunta tai kuntayhtymä saa periä 7 c §:ssä
taan:
tarkoitetun maksun:
1) ympärivuorokautisen laitoshoidon alkamisesta lukien henkilö, jonka laitoshoidon
1) sosiaalihuoltolain 21 §:n 4 momentin novoidaan arvioida kestävän pitempään kuin jalla annetusta tehostetusta palveluasumikolme kuukautta; sekä
sesta, jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta
lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta (pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen);
2) muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö
2) perhehoitolain (263/2015) 3 §:ssä tarkoisen jälkeen, kun hänen ympärivuorokautinen tetusta perhehoidosta ja 4 §:ssä tarkoitetusta
laitoshoitonsa on jatkunut kolme kuukautta, ammatillisesta perhehoidosta, jos palvelun
jos hänen toimintakykynsä on katsottava hei- arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän
kentyneen siten, että häntä on hoidettava edel- tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt väleen laitoksessa.
hintään kolme kuukautta (pitkäaikainen perSen estämättä, mitä 1 momentissa sääde- hehoito); tämän lain 7 c §:ssä tarkoitettua
tään, pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi maksua ei kuitenkaan saa periä lastensuojeluei katsota:
lain tai vammaisuuden perusteella järjestettä1) henkilöä, joka saa lääkinnällisestä kun- vistä palveluista ja tukitoimista annetun lain
toutuksesta annetun asetuksen (1015/1991) 3 nojalla annetusta perhehoidosta;
§:n 2 momentin 6 kohdassa tai kehitysvam3) terveydenhuoltolain 67 §:n 1 momentissa
maisten erityishuollosta annetun lain 2 §:n 3 tarkoitetun laitoshoidon tai sosiaalihuoltolain
kohdassa tarkoitettua kuntoutusta laitoksessa; 22 §:ssä tarkoitetun laitospalvelun toimineikä
tayksikössä annetusta ympärivuorokautisesta
2) lasta tai nuorta, joka on sijoitettu laitos- sosiaali- tai terveyspalvelusta, jos palvelun
hoitoon lastensuojelulain nojalla.
arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän
tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta (pitkäaikainen laitoshoito); tämän lain 7 c §:ssä tarkoitettua
maksua ei kuitenkaan saa periä terveydenhuoltolain 29 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta lääkinnällisestä kuntoutuksesta laitoksessa, kehitysvammaisten erityishuollosta
annetun lain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettua
kuntoutusta laitoksessa eikä lastensuojelulain
57 §:ssä tarkoitetusta laitoshuollosta.
Kunta tai kuntayhtymä saa periä 10 e §:ssä
tarkoitetun maksun:
1) muusta sosiaalihuoltolain 21 §:ssä tarkoitetusta asumispalvelusta kuin tehostetusta
palveluasumisesta, jos palvelun arvioidaan
sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu
on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme
kuukautta (pitkäaikainen asumispalvelu);
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2) terveydenhuoltolain 25 §:ssä tarkoitetusta kotisairaanhoidosta ja kotisairaalahoidosta sekä sosiaalihuoltolain 19 §:ssä tarkoitetusta kotipalvelusta ja 20 §:ssä tarkoitetusta
kotihoidosta, jos asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun sen alkamisesta lukien arvioidaan kestävän vähintään kaksi kuukautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kaksi kuukautta
(jatkuva ja säännöllinen kotona annettava
palvelu).

7c§
Pitkäaikaisesta laitoshoidosta
maksun perusteet

7c§
perittävän Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen,
pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen
laitoshoidon maksu

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu.
Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan tässä laissa tarkoitetusta kuukausitulosta, jollei tässä laissa toisin säädetä.
Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään
sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 90 euroa.
Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on
välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella.
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5 prosenttia
edellä mainituin perustein yhteenlasketuista
kuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä
vähintään 90 euroa kuukaudessa. Jos molemmat tässä momentissa tarkoitetut puolisot ovat
pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy kuitenkin siten kuin 1 momentissa säädetään.
Edellä 1 momentissa säädettyä maksua ei
saa periä pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä olevalta alle 18-vuotiaalta
siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun henkilökohtaisen vähimmäiskäyttövaran euromäärä tarkistetaan joka toinen vuosi työntekijän eläkelain (395/2006) 98 §:ssä tarkoitetun
työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Laskennan perusteena käytetään sitä työeläkein-

Kunta tai kuntayhtymä saa periä pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen
perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon
asiakkaalta kuukausimaksun. Maksu saa olla
enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset.
Jos asiakas on välittömästi ennen 1 momentissa tarkoitetun palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja
hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison
tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin
maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista,
joista on tehty 1 momentissa tarkoitetut vähennykset. Jos kuitenkin molemmat puolisot
ovat samassa 1 momentissa tarkoitetussa palvelussa, maksu määräytyy siten kuin 1 momentissa säädetään.
Kunnan tai kuntayhtymän on maksua määrätessään huolehdittava siitä, että asiakkaan
henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara,
joka on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 165 euroa kuukaudessa ja
pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalle vähintään 110 euroa kuukaudessa.
Edellä 3 momentissa säädetyt euromäärät
tarkistetaan joka toinen vuosi työntekijän eläkelain (395/2006) 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Laskennan
perusteena käytetään sitä työeläkeindeksin
pistelukua, joka on vahvistettu tarkistusvuodelle työntekijän eläkelain 98 §:n soveltamista
varten. Tarkistusvuosi on se vuosi, jota seuraavan vuoden alusta indeksitarkistus toteutetaan. Indeksillä tarkistetut euromäärät pyö-
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deksin pistelukua, joka on vahvistettu tarkis- ristetään lähimpään täyteen euroon, ja ne tutusvuodelle työntekijän eläkelain 98 §:n so- levat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoveltamista varten. Indeksin mukainen euro- den alusta.
määrä pyöristetään lähimpään euroon. Indeksillä tarkistettu euromäärä tulee voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden tammikuun 1
päivänä.
10 b §
10 b §
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määrää- Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumimisen perusteena olevat tulot
sesta, pitkäaikaisesta perhehoidosta ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun
perusteena olevat tulot
Edellä 7 c §:n 1 momentissa tarkoitettuina
kuukausituloina otetaan huomioon pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan tulot ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen sekä verosta vapaat tulot siten kuin tässä pykälässä
säädetään. Kun maksu määräytyy 7 c §:n 2
momentin mukaisesti yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella, kuukausitulona otetaan lisäksi vastaavasti huomioon sellaisen
henkilön tulot, joka on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa
avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan
kanssa. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat,
kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi
kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.
Palkkatulojen lisäksi otetaan huomioon
eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot ja kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki) sekä
muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot samoin
kuin pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot kuten korko-, osinko- ja vuokratulot.
Tuloina otetaan huomioon myös viimeksi
toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä verovelvollisen osuus
yhtymän tulosta. Mainittuja tuloja voidaan
tarkistaa viimeksi toimitetun verotuksen
osoittamasta tulosta niillä prosenttimäärillä,
jotka verohallitus vuosittain antamassaan päätöksessä ennakon kannon perusteeksi pantavasta tulosta määrää. Siitä poiketen mitä
edellä tässä pykälässä säädetään, metsätulo
otetaan huomioon 10 a §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.
Tuloina ei oteta huomioon:
1) lapsilisää, kansaneläkelain (568/2007)
mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia
sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavus-

Edellä 7 c §:n 1 momentissa tarkoitettuina
kuukausituloina otetaan huomioon asiakkaan
jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut tulot
ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen
ja verosta vapaat tulot sekä 10 i §:ssä tarkoitettu laskennallinen metsätulo. Jos maksu
määräytyy 7 c §:n 2 momentin mukaisesti asiakkaan ja tämän puolison yhteenlaskettujen
kuukausitulojen perusteella, kuukausitulona
otetaan lisäksi huomioon puolison vastaavat
tulot.
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain
(1535/1992) 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Tulona ei oteta huomioon myöskään lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua.
Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut
apurahat ja tunnustuspalkinto otetaan tuloina
huomioon siltä osin kuin ne säädetään veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 §:n 2 momentissa.
Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot
vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo.
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tusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia
apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten
kotihoidon tukea;
2) elatusapua tai elatustukea, jota maksetaan
pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan tai 7 c
§:n 2 momentissa tarkoitetun puolison alaikäiselle lapselle;
3) eläkkeisiin ja niihin verrattaviin tuloihin
sisältyviä huollettavista aiheutuvia korotuksia.
10 c §
10 c §
Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisen Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisessa
laitoshoidon maksua määrättäessä
tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa
Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisen
laitoshoidon maksua määrättäessä.
Ennen kuin 7 c §:ssä tarkoitettu maksu määEnnen kuin pitkäaikaisesta laitoshoidosta
rätään,
10 b §:n 1 momentissa tarkoitetun henperittävä maksu määrätään, 10 b §:n 1 mokilön
kuukausituloista
on vähennettävä:
mentissa tarkoitetun henkilön kuukausituloista vähennetään:
1) hänen suoritettavakseen vahvistettu ela1) hänen suoritettavakseen vahvistetut elatusapu
sekä hänen tosiasiallisista perhesuhtusavut;
teistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset;
2) avopuolisoiden yhteistalouden purkami2) hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan
sesta
annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu
johtuvat muut vastaavat kustannukset; sekä
pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä
hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana;
3) kiinteistön luovutuksen yhteydessä mää3) kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi
tai elinkaudeksi pidätetty etuus (syyräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana
tinki),
joka
hänen on suoritettava rahana;
maksettava etuus, joka on hänen suoritettava4)
tuomioistuimen
tai holhousviranomaisen
naan.
hänelle määräämän edunvalvojan palkkion
perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään
holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 44
§:n 5 momentin nojalla.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa säädetystä
Edellä 1 momentin 1 kohdan mukaista väpoiketen
elatusapua ei vähennetä, jos elatushennystä ei kuitenkaan tehdä, jos elatusavun
avun
saajana
on asiakkaan aviopuoliso, jonka
saajana on aviopuoliso, jonka kanssa elatuskanssa
asiakas
on elänyt yhteistaloudessa väavun suorittaja on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen pitkäaikaisen perhehoidon,
littömästi ennen laitoshoidon alkamista.
pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tai
pitkäaikaisen laitoshoidon alkamista.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,
tuloista vähennetään asiakkaan todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen tehostettuun
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palveluasumiseen, pitkäaikaiseen perhehoitoon tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon siirtymistä seuraavasti:
1) omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden
kuukauden ajalta;
2) vuokra-asunnon vuokra asuinhuoneiston
vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52
§:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta;
3) asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tarkoitettu käyttövastike kolmelta kuukaudelta.

Uusi

10 d §
Tuloista tehtävät erityiset vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja
pitkäaikaisessa perhehoidossa
Sen lisäksi, mitä 10 c §:ssä säädetään, kunnan tai kuntayhtymän on pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta perittävän maksun suuruudesta päättäessään vähennettävä
maksun perusteena olevista tuloista kohtuulliset asumismenot, joita pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta aiheutuu. Asumismenoista vähennetään valtion varoista maksettava asumistuki.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,
tuloista vähennetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994)
tarkoitetun 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.
Mitä 2 momentissa säädetään, koskee myös
pitkäaikaisesta perhehoidosta perittävää
maksua.

Uusi

10 e §
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Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävä maksu
Kunta tai kuntayhtymä saa periä jatkuvasta
ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta
kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän,
asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia.
Maksu saa olla enintään 5 momentin mukaisen maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista.
Tulorajat ovat seuraavat:
Per
hee
n
kok
o,
hen
kilömä
ärä
Tuloraj
a,
euroa
kuu
kau
des
sa

1 2

3

4

5

6

5 1
8 0
8 8
4

1
7
0
1

2
1
0
3

2
5
4
6

2
9
2
4

Kun henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä.
Maksuprosentit ovat seuraavat:
Maksuprosentti perheen koon mukaan
Pal 1
velutunnit
kuu
kau

2

3

4

5

6 henkilöä
tai
enemmän
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des
sa
4
tuntia
tai
vähe
mm
än 8,00
5
10,0
0
6
12,0
0
7
14,0
0
8
16,0
0
9
17,0
0
10 18,0
0
11 19,0
0
12 20,0
0
13 21,0
0
14 22,0
0
15 23,0
0
16 24,0
0
17 24,5
0
18 25,0
0
19 25,5
0
20 26,0
0
21 26,5
0
22 27,0
0

7,00 6,00 6,00 6,00

6,00

8,75
10,5
0
12,2
5
14,0
0
14,7
5
15,5
0
16,2
5
17,0
0
17,7
5
18,5
0
19,2
5
20,0
0
20,5
0
21,0
0
21,5
0
22,0
0
22,5
0
23,0
0

7,50 7,50 7,50

7,50

9,00
10,5
0
12,0
0
12,5
0
13,0
0
13,5
0
14,0
0
14,5
0
15,0
0
15,5
0
16,0
0
16,5
0
17,0
0
17,5
0
18,0
0
18,5
0
19,0
0

9,00

9,00
10,5
0
12,0
0
12,5
0
13,0
0
13,5
0
14,0
0
14,5
0
15,0
0
15,5
0
16,0
0
16,0
0
16,0
0
16,0
0
16,0
0
16,0
0
16,0
0

9,00

10,50 10,50
12,00 12,00
12,50 12,00
13,00 12,00
13,50 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

27,5
0
28,0
0
28,5
0
29,0
0
29,5
0
30,0
0
30,5
0
31,0
0
31,5
0
32,0
0
32,5
0
33,0
0
33,5
0
34,0
0
34,5
0

23,5
0
24,0
0
24,0
0
24,0
0
24,0
0
24,0
0
24,0
0
24,0
0
24,0
0
24,0
0
24,0
0
24,0
0
24,0
0
24,0
0
24,0
0

19,0
0
19,0
0
19,0
0
19,0
0
19,0
0
19,0
0
19,0
0
19,0
0
19,0
0
19,0
0
19,0
0
19,0
0
19,0
0
19,0
0
19,0
0

16,0
0
16,0
0
16,0
0
16,0
0
16,0
0
16,0
0
16,0
0
16,0
0
16,0
0
16,0
0
16,0
0
16,0
0
16,0
0
16,0
0
16,0
0

14,00 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00
14,00 12,00

14,00 12,00
38
tai
ene
mm 35,0 24,0 19,0 16,0
än 0
0
0
0
14,00 12,00
Edellä 3 ja 4 momentissa säädetyt euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi työntekijän
eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Laskennan perusteena käytetään sitä työeläkeindeksin pistelukua, joka on vahvistettu tarkistusvuodelle
työntekijän eläkelain 98 §:n soveltamista varten. Tarkistusvuosi on se vuosi, jota seuraavan vuoden alusta indeksitarkistus toteutetaan. Indeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään lähimpään täyteen euroon, ja ne tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden alusta.
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Uusi

10 f §
Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävän maksun perusteena olevat tulot
Kunnan tai kuntayhtymän on otettava huomioon 10 e §:ssä tarkoitettuna kuukausitulona
asiakkaan ja hänen puolisonsa jatkuvat tai
vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot
sekä 10 i §:ssä tarkoitettu laskennallinen metsätulo. Tuloista on tehtävä 10 g §:ssä säädetyt
vähennykset.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, veronalaisina tuloina voidaan ottaa
huomioon viimeksi toimitetussa verotuksessa
vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka Verohallinto ennakkoperintälain (1118/1996) 6
§:n 1 momentin nojalla vuosittain antamissaan päätöksissä ennakonpidätyksen ja ennakonkannon laskentaperusteista määrää.
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92
§:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta elatustukea ja eläkettä
saavan hoitotukea. Eläkettä saavan hoitotuen
osana maksettavaa veteraanilisää ei oteta tulona huomioon.
Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut
apurahat tai tunnustuspalkinto otetaan tulona
huomioon siltä osin kuin ne säädetään veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 §:n 2 momentissa.
Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo.

Uusi

10 g §
Tuloista tehtävät vähennykset jatkuvassa ja
säännöllisessä kotona annettavassa palvelussa sekä pitkäaikaisessa asumispalvelussa
Ennen kuin 10 e §:ssä tarkoitettu maksu
määrätään, 10 f §:n 1 momentissa tarkoitetun
henkilön kuukausituloista on vähennettävä 10
c §:n 1 momentissa säädetyt menot. Ennen pitkäaikaiseen asumispalveluun siirtymistä asiakkaan tuloista on lisäksi vähennettävä 10 c
§:n 3 momentissa säädetyt todelliset asumismenot.
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Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun
saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka
kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen pitkäaikaisen asumispalvelun
alkamista.

Uusi

10 h §
Tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut
Edellä 10 e §:ssä tarkoitetun kuukausimaksun lisäksi kunta tai kuntayhtymä saa periä
asiakkaalta kohtuullisen maksun erillisistä
ateria-, vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- ja
turvapalveluista, osallisuutta ja sosiaalista
kanssakäymistä edistävistä palveluista sekä
muista vastaavista asumista tukevista erillisistä palveluista, jotka järjestetään tukipalveluina tai pitkäaikaiseen asumispalveluun liittyvinä palveluina. Pitkäaikaiseen tehostettuun
palveluasumiseen liittyvistä palveluista ei kuitenkaan saa periä erillistä maksua.

Uusi

10 i §
Laskennallinen metsätulo
Laskennallisella metsätulolla tarkoitetaan
tässä laissa varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin mukaan vahvistettua metsän keskimääräistä vuotuista tuottoa hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään kymmenen prosenttia ja
metsätalouden korot.
Kunnan tai kuntayhtymän on asiakkaan tai
hänen edustajansa vaatimuksesta alennettava
laskennallista metsätuloa, jos tilakohtaisen
vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettorahaarvo on Suomen metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen antaman lausunnon perusteella vähintään kymmenen prosenttia alempi
kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.
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Uusi

10 j §
Maksun määrääminen ja tarkistaminen
Kunta tai kuntayhtymä päättää maksukyvyn
mukaisesti määräytyvästä maksusta toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin, jos:
1) asiakkaan tai hänen perheensä maksukyky on muuttunut olennaisesti;
2) asiakkaan tai hänen puolisonsa oikeus 10
c, 10 d tai 10 g §:ssä säädettyihin vähennyksiin on muuttunut olennaisesti;
3) perheen olosuhteet ovat muuttuneet;
4) maksu osoittautuu virheelliseksi;
5) asiakkaalle laadittua asiakassuunnitelmaa muutetaan siten, että sillä on vaikutusta
asiakasmaksun suuruuteen.
Jos maksua koskeva päätös on perustunut
asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään yhden vuoden ajalta.

Uusi

10 k §
Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuun
Kunta tai kuntayhtymä saa periä 7 c ja 10 e
§:ssä säädetyn maksun, vaikka palvelu keskeytyisi tilapäisesti asiakkaasta johtuvasta
syystä. Jos palvelu kuitenkin keskeytyy yli viideksi päiväksi, maksua ei peritä viittä päivää
ylittävältä ajalta. Jos kotona annettava palvelu keskeytyy kunnasta tai kuntayhtymästä
johtuvasta syystä tai siksi, että asiakas on laitoshoidossa, maksua ei peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan.
Lyhytaikaista laitoshoitoa ei katsota pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tai pitkäaikaisen laitoshoidon keskeytykseksi.

11 §

11 §

Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen

Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu
ja terveydenhuollon palveluista henkilön
maksukyvyn mukaan 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.

Kunnan tai kuntayhtymän on asiakkaan tai
hänen edustajansa hakemuksesta tai omasta
aloitteestaan alennettava maksua tai jätettävä
se kokonaan perimättä, jos maksun periminen
vaarantaisi asiakkaan tai hänen perheensä
toimeentulon edellytyksiä taikka asiakkaan lakisääteisen elatusvelvollisuuden tai muun elatusvastuun toteuttamista silloin, kun maksu on
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Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi
päättää, että:
1) muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja
maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1
momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai
2) maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

määrätty sosiaalihuollon palvelusta taikka
terveydenhuollon palvelusta asiakkaan maksukyvyn mukaan.
Kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että
myös muista kuin 1 momentissa tarkoitetuista,
sen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista määrättävää maksua alennetaan tai se
jätetään perimättä 1 momentissa säädetyillä
perusteilla. Tällöin kunnan tai kuntayhtymän
on asiakkaan tai hänen edustajansa hakemuksesta tai omasta aloitteestaan alennettava
maksua tai jätettävä se kokonaan perimättä,
jos maksun periminen vaarantaisi asiakkaan
tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä
taikka asiakkaan lakisääteisen elatusvelvollisuuden tai muun elatusvastuun toteuttamista.
Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta
annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun
toimeentulotukeen nähden.
Kunnan tai kuntayhtymän on annettava asiakkaalle tieto siitä, mitä 1—3 momentissa
säädetään maksun alentamisesta ja perimättä
jättämisestä. Tieto on annettava ennen ensimmäistä palvelutapahtumaa tai sen yhteydessä.
Jos tiedon antaminen ei ole mahdollista ennen
palvelutapahtumaa tai sen yhteydessä, sen voi
antaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään
maksua perittäessä. Tieto on annettava siten,
että asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön.
Tietoa annettaessa asiakkaalle on annettava
sen tahon nimi ja yhteystiedot, jolta asiakas
voi tarvittaessa pyytää lisätietoja.
Edellä 4 momentissa tarkoitettu tieto on annettava asiakkaalle henkilökohtaisesti kirjallisesti tai suullisesti. Tieto voidaan antaa
myös asiakkaan yksilöivän sähköisen palvelun
välityksellä. Jos tieto annetaan muulla tavalla
kuin kirjallisesti, asiakkaalle on hänen pyynnöstään annettava tieto myös kirjallisena.

13 §

13 §

Muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä
maksu

Muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä
maksu

Muulta kuin Suomessa asuvalta voidaan
asetuksella säätää perittäväksi maksu ja korvaus tässä laissa säädetystä poikkeavin perustein, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä
sopimuksesta muuta johdu.

Kunta tai kuntayhtymä saa periä henkilöltä,
jolla ei ole Suomessa kotikuntaa tai jota ei rinnasteta kunnan asukkaaseen siten kuin kansanterveyslain (66/1972) 14 §:ssä ja erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 §:n 1 momentissa säädetään, enintään palvelusta kunnalle
tai kuntayhtymälle aiheutuvien kustannusten
suuruisen maksun, jollei Suomea sitovasta
kansainvälisestä sopimuksesta tai Euroopan
unionin lainsäädännöstä muuta johdu.
Edellä 1 momentissa tarkoitetulta henkilöltä
ei kuitenkaan saa periä maksua tartuntatautilain 44 §:ssä, 45 §:n 1 momentissa ja 47 §:ssä
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tarkoitetuista rokotuksista eikä tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi annettavasta terveydenhuoltolain 50 §:ssä tarkoitetusta kiireellisestä yleisvaarallisen tartuntataudin tai raskaana olevan HIV-positiivisen henkilön tutkimuksesta, hoidosta ja hoitoon määrätyistä
lääkkeistä lukuun ottamatta henkilöä, jonka
oleskelu Suomessa on tarkoitettu tilapäiseksi
tai joka saa kustannuksiin korvausta muun
lain nojalla tai vakuutuksen perusteella.

14 §

14 §

Tulojen, korvausten tai saamisten periminen
kunnalle

Tulojen, korvausten tai saamisten periminen
kunnalle tai kuntayhtymälle

Milloin kunta on järjestänyt henkilölle laitoshoitoa tai -huoltoa taikka perhehoitoa, voi
kunta periä ja nostaa hänelle tulevat eläkkeet,
elinkorot, elatusavut, avustukset tai muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset
tai saamiset siltä ajalta, jonka laitoshoito tai
perhehoito kestää. Kunta voi periä ja nostaa
mainitut tulot, korvaukset ja saatavat sen estämättä, mitä muussa laissa säädetään sekä
käyttää niitä hoidosta, ylläpidosta tai huollosta
määrätyn maksun korvaamiseen ottaen kuitenkin huomioon, mitä sellaisten varojen käyttämisestä muualla lailla tai asetuksella säädetään.

Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään, kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakkaalle maksettavan eläkkeen, elinkoron, elatusavun, avustuksen tai muun jatkuvan tai kertakaikkisen tulon, korvauksen tai saamisen
siltä ajalta, jolloin asiakas saa kunnan tai
kuntayhtymän järjestämää tehostettua palveluasumista, perhehoitoa, laitoshoitoa tai laitospalvelua. Kunta tai kuntayhtymä voi käyttää 1 momentissa tarkoitetun tulon, korvauksen ja saamisen asiakkaalle määrätyn maksun
korvaamiseen ottaen kuitenkin huomioon,
mitä tulosta, korvauksesta ja saamisesta muualla laissa tai lain nojalla annetuissa säännöksissä säädetään.
Kunnan tai kuntayhtymän on ilmoitettava 1
momentissa tarkoitetun tulon, korvauksen tai
saamisen suorittajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen maksupäivää, että tulo, korvaus tai
saaminen suoritetaan kunnalle tai kuntayhtymälle. Tällöin suoritus tapahtua laillisin vaikutuksin vain kunnalle tai kuntayhtymälle.
Jos kunta tai kuntayhtymä perii asiakkaalle
maksettavan tulon, korvauksen tai saamisen,
kunnan tai kuntayhtymän on huolehdittava
siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on tehostettua palveluasumista saavalle asiakkaalle vähintään
7 c §:n 3 momentissa säädetyn tehostetun palveluasumisen käyttövaran suuruinen, perhehoitoa saavalle asiakkaalle vähintään 7 c
§:ssä säädetyn perhehoidon käyttövaran suuruinen ja laitoshoitoa tai laitospalvelua saavalle asiakkaalle vähintään 7 c §:n 3 momentissa säädetyn laitoshoidon käyttövaran suuruinen.

Jos kunta on ilmoittanut 1 momentissa tarkoitetun tulon, korvauksen tai saamisen suorittajalle vähintään kaksi viikkoa ennen maksupäivää, että tuloa, korvausta tai saamista ei
saa suorittaa henkilölle itselleen, voi suoritus
tapahtua laillisin vaikutuksin vain kunnalle.

14 a §

14 a §

Viranomaisten tiedonsaantioikeus

Viranomaisten tiedonsaantioikeus
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Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu
julkisoikeudellinen yhteisö, kansaneläkelaitos, eläketurvakeskus, eläkesäätiö ja muu eläkelaitos, vakuutuslaitos, rahalaitos, työnantaja, työttömyyskassa sekä huoltotoimintaa
tai terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa
harjoittava yhteisö tai toimintayksikkö ovat
velvollisia sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisen pyynnöstä antamaan maksutta ja
salassapitosäännösten estämättä kaikki hallussaan olevat asiakkaan taloudellista asemaa
koskevat asiakasmaksun suuruuden määräämistä varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset,
jos maksun määräävä kunta tai kuntayhtymä
ei ole saanut asiakkaalta tai hänen lailliselta
edustajaltaan riittäviä ja luotettavia tietoja
maksun määräämistä varten.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös sellaisen henkilön taloudellista asemaa
koskeviin tietoihin ja selvityksiin, joka on elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan henkilön kanssa, jos laitoshoidosta perittävä maksu määrätään tai on
määrätty 7 c §:n 2 momentin nojalla puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella.

Valtion, kunnan tai kuntayhtymän viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yhteisö, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus,
eläkesäätiö ja muu eläkelaitos, vakuutuslaitos,
työnantaja ja työttömyyskassa ovat velvollisia
kunnan tai kuntayhtymän pyynnöstä antamaan maksutta ja salassapitosäännösten estämättä kaikki hallussaan olevat asiakkaan taloudellista asemaa koskevat ja asiakasmaksun
suuruuden määräämistä varten välttämättömät
tiedot ja selvitykset.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös asiakkaan puolison taloudellista asemaa koskeviin tietoihin ja selvityksiin, jos
maksu määrätään tai on määrätty 7 c tai 10 e
§:n nojalla puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetty velvollisuus koskee myös rahalaitosta ja sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluntuottajaa, jos kunta
tai kuntayhtymä ei ole saanut asiakkaalta tai
hänen lailliselta edustajaltaan taikka asiakkaan puolisolta riittäviä tietoja maksun määräämistä varten tai jos on perusteltua syytä
epäillä annettujen tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta. Pyyntö on esitettävä kirjallisena
rahalaitokselle, ja pyynnön esittämistä koskevan päätöksen on oikeutettu tekemään kuntalain (410/2015) 14 §:ssä tarkoitetun valtuuston asettaman lautakunnan nimeämä viranhaltija. Ennen kuin pyyntö tehdään rahalaitokselle, on sille, jonka tietoja pyydetään, annettava siitä tieto.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tietoja voidaan luovuttaa kunnalle tai kuntayhtymälle teknisen käyttöyhteyden avulla. Ennen
teknisen käyttöyhteyden avaamista tietoja luovuttavan on varmistuttava siitä, että tietojen
suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.

15 §

15 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku

Maksua koskevaan päätökseen saa vaatia
Maksua koskevaan päätökseen ja laskuun
oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) sekä 14 §:n mukaiseen päätökseen saa vaatia
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säädetään. Oikaisuvaatimus tehdään sille toi- oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003)
mielimelle, joka vastaa asianomaisen palve- säädetään. Oikaisuvaatimus tehdään sille toilun järjestämisestä kunnassa.
mielimelle, joka vastaa asianomaisen palvelun järjestämisestä kunnassa.
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oi- saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa keuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallin(586/1996) säädetään.
toasioissa annetussa laissa (808/2019) säädeHallinto-oikeuden päätökseen saa hakea tään.
muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Lupa on
myönnettävä ainoastaan, jos lain soveltamisen
kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai
oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on
tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.
———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
. .
Edellä 3 §:n 1 momentissa ja 6 a §:n 1 ja 6
momentissa säädetyt euromäärät vastaavat
kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka
mukaan vuoden 2019 tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on
laskettu. Mainitut euromäärät tarkistetaan
kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti
ensimmäisen kerran vuonna 2021, ja tarkistetut euromäärät tulevat voimaan vuoden 2022
alusta.
Edellä 7 c §:n 3 momentissa ja 10 e §:n 3 ja
4 momentissa säädetyt euromäärät vastaavat
sitä työeläkeindeksin pistelukua, joka on vahvistettu vuodelle 2019 työntekijän eläkelain
98 §:n soveltamista varten. Mainitut euromäärät tarkistetaan työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti ensimmäisen kerran vuonna
2021, ja tarkistetut euromäärät tulevat voimaan vuoden 2022 alusta.
———

