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Asianro 1138/02.05.00/2013
§ 180

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten
maksujen tarkistaminen 1.1.2022

Talouspäällikkö Sami Koskikallio 30.11.2021:
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista
säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa
laissa (734/1992) ja asetuksessa (912/1992), jossa määritellään
maksujen enimmäismäärät. Lakiin on lisäksi tullut osittaisuudistus
(1201/2020).
Kunta voi päättää periä palveluista asetuksessa ilmoitettuja
maksimimääriä pienemmät maksut tai antaa palvelut maksutta. Kunta ei
saa periä palveluista laskennallisia tuotantokustannuksia suurempia
maksuja.
Maksujen enimmäismääriin ja tulorajoihin tehdään indeksitarkistukset
joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen
mukaisesti.
Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviin asiakasmaksuihin
on tehty indeksitarkistukset. Kansaneläkeindeksillä tarkistettuihin
euromääriin tulee noin 1,36 prosentin korotus ja työeläkeindeksillä
tarkistettuihin euromääriin tulee noin 1,78 prosentin korotus.
Asiakasmaksujen enimmäismäärät sekä maksukaton euromäärä
nousevat hieman. Tulosidonnaisia maksuja koskevia
vähimmäiskäyttövaroja sekä kotihoidon maksujen tulorajoja nostetaan.
Vuoden 2022 alusta terveydenhuollon maksukattoon lasketaan mukaan
aiempaa enemmän maksuja, muun muassa suun terveydenhuollon
maksut ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksut. Kalenterivuotuisen
maksukaton euromäärä on vuonna 2022 suuruudeltaan 692 euroa.
Vahvistettavat maksut tulevat voimaan 1.1.2022 ja ovat seuraavat:
- Tilapäisestä kotisairaanhoidosta voidaan periä enintään 19,20 euroa
lääkärin tai hammaslääkärin suorittamasta kotikäynnistä ja enintään
12,20 euroa muun henkilön suorittamasta kotikäynnistä.
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- Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelusta voidaan 18
vuotta täyttäneiltä periä enintään 41,80 euron vuosimaksu. Jos palvelun
käyttäjä ei suorita vuosimaksua, peritään häneltä 20,90 euron
käyntimaksu käyntikertojen määrästä riippumatta.
- Terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtaisesta fysioterapiasta
voidaan periä enintään 11,60 euroa hoitokerralta.
- Erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) tarkoitetun sairaalan tai muun
toimintayksikön ja terveyskeskuksen erikoislääkärijohtoisen sairaalan
poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta voidaan periä enintään 41,80
euroa käynniltä. Sama maksu voidaan periä kaikilta 18 vuotta
täyttäneiltä terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti sairaalassa
järjestämän päivystyksen yhteydessä arkisin kello 20.00 – 8.00 sekä
lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä.
- Erikoislääkärikonsultaatioiden omavastuuosuus on 41,80 euroa.
- Päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka
edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti
annettavaa lääkitystä, voidaan periä 8 §:ssä säädetyn maksun sijasta
enintään 136,90 euroa.
- Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta voidaan periä 8,50 –
225,70 euroa sen mukaisesti, kuin asetuksessa tarkemmin säädetään.
Hammashoitajan antama hoito on maksutonta.
- Sarjassa annettavasta hoidosta, kuten jatkuvasta dialyysihoidosta,
lääkinnällisestä kuntoutuksesta, hyposensibilisaatio-, puhe- ja
äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta sekä muusta vastaavasta
hoidosta voidaan periä enintään 11,60 euroa hoitokerralta. Maksu
saadaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa.
- Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja
ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä enintään 22,80 euroa
hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa enintään 49,60
euroa asetuksessa tarkemmin säädetyin rajoituksin.
- Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa
periä enintään 22,80 euroa hoitopäivältä.
- Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on
terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä taikka
sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikössä hoidettavana
vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito), voidaan häneltä periä
lyhytaikaisen laitoshoidon maksun sijasta enintään 22,80 euroa
vuorokaudessa.
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- Vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain (1326/2010) 29 §:n 1
momentin 7 kohdassa tarkoitettuna laitoshoitona annetusta
kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta
kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 17,10 euroa hoitopäivältä.
- Maksu lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena,
sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta,
laitoshuollosta tai asumispalveluista voi olla enintään 1.860,20 euroa
kuukaudessa. Maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta
aiheutuvia kustannuksia.
- Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta voidaan
periä todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään 51,50 euroa.
Ajokorttilaissa (386/2011) säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai
säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta voidaan kuitenkin
periä enintään 61,80 euroa. Maksua ei saa periä kansaterveystyössä
hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai
opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta
terveystodistuksesta.
- Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta
terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon,
erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen
vastaanottoajasta voidaan periä 18 vuotta täyttäneeltä enintään 51,50
euroa. Maksua ei saa kuitenkaan periä silloin, kun varatun ajan
peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.
- Peruuttamaton terapiakäynti 18 vuotta täyttäneiltä on 20,00 euroa.
- Päivämaksu omaishoitajan vapaan ajalta on enintään 11,60 euroa.
- Kotisairaalan hoitopäivämaksu on 22,80 euroa.
- Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa on 112,00 euroa.
- Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa
ja perhehoidossa on 167,00 euroa.
Raision kaupungin 1.1.2022 voimaan tulevat asiakasmaksujen määrät
ilmenevät oheisesta liitteestä.
Rintamaveteraanit, sotainvalidit ja miinanraivaajat esitetään
vapautettaviksi seuraavien joko asiakasmaksulakiin ja -asetukseen tai
muuhun päätökseen perustuvien asiakasmaksujen maksamisesta:
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- terveyskeskuksen vuosimaksu,
- suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksu lukuun ottamatta
proteettisia hammasteknisiä toimenpiteitä, joista peritään maksut,
- kotihoidon lääkärin käyntimaksu,
- kotisairaalan maksu,
- tilapäisen kotisairaanhoidon maksu,
- intervallihoidon maksu,
- yksilökohtaisen fysioterapian maksu,
- lääkärin tai hammaslääkärin todistuksista perittävä maksu sekä
- ateriapalvelun kotiinkuljetusmaksu (yksi ateria päivässä).
Lisäksi sotiemme veteraanien puolisot ja lesket esitetään myös
vapautettaviksi edellä mainittujen asiakasmaksujen maksamisesta.
Rintamaveteraanin puolison tai lesken tulee maksuvapautusta
hakiessaan itse esittää viralliset dokumentit, joista selviää, että hän on
maksuvapautukseen oikeutettu, koska viranomaistiedoista ei ole ko.
tietoa saatavissa ainakaan kaikkien osalta.
Lisäksi lautakunnan 25.9.2019 § 146 päätöksen mukaisesti Raision ja
Ruskon vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleille tarjotaan
seuraavat maksuttomat terveystarkastukset 1.1.2022 alkaen:
- terveysaseman lääkärin tarkastukset,
- suun tutkimus sekä tarvittavat röntgenkuvaukset (ns. Bite-wingkuvat
ja/tai ortopantomografia).

Liitteet

Päätösehdotus

7

Asiakasmaksut 1.1.2022

Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää, että:
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1. asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaiset asiakasmaksut
vahvistetaan Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueella 1.1.2022 alkaen
liitteen mukaisiksi,
2. rintamaveteraaneilta, sotainvalideilta ja miinanraivaajilta ei peritä
seuraavia joko asiakasmaksulakiin ja -asetukseen tai muuhun
päätökseen perustuvia asiakasmaksuja:
o terveyskeskuksen vuosimaksu,
o suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksu lukuun ottamatta
proteettisia hammasteknisiä toimenpiteitä, joista peritään maksut,
o kotihoidon lääkärin käyntimaksu,
o kotisairaalan maksu,
o tilapäisen kotisairaanhoidon maksu,
o intervallihoidon maksu,
o yksilökohtaisen fysioterapian maksu,
o lääkärin tai hammaslääkärin todistuksista perittävä maksu sekä
o ateriapalvelun kotiinkuljetusmaksu (yksi ateria päivässä),
3. sotiemme veteraanien puolisoilta ja leskiltä ei peritä seuraavia joko
asiakasmaksulakiin ja -asetukseen tai muuhun päätökseen perustuvia
asiakasmaksuja:
o terveyskeskuksen vuosimaksu,
o suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksu lukuun ottamatta
proteettisia hammasteknisiä toimenpiteitä, joista peritään maksut,
o kotihoidon lääkärin käyntimaksu,
o kotisairaalan maksu,
o tilapäisen kotisairaanhoidon maksu,
o intervallihoidon maksu,
o yksilökohtaisen fysioterapian maksu,
o lääkärin tai hammaslääkärin todistuksista perittävä maksu sekä
o ateriapalvelun kotiinkuljetusmaksu (yksi ateria päivässä),
4. sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan 25.9.2019 § 146
päätöksen mukaisesti Raision ja Ruskon vähintään vuoden
yhtäjaksoisesti työttömänä olleille tarjotaan maksuttomina
terveystarkastuksina terveysaseman lääkärin tarkastukset sekä suun
tutkimus ja tarvittavat röntgenkuvaukset (ns. Bite-wingkuvat ja/tai
ortopantomografia).

Päätös
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen
yksimielisesti.
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