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§ 26
Sosiaalihuollon tasasuuruisten asiakasmaksujen indeksitarkistuk-
set 1.4.2022 lukien ja sosiaalihuollon tasasuuruisten asiakasmaksu-
jen indeksitarkistamisesta päättämisen delegoiminen

HEL 2021-014715 T 02 05 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että

 - sosiaalihuollon tasasuuruiset asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen 
vuosi

 - sosiaalihuollon tasasuuruiset asiakasmaksut tarkistetaan julkisten 
menojen hintaindeksin (kuntien peruspalvelujen hintaindeksi) perus-
teella liitteen 1 mukaisesti 1.4.2022 lähtien.

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Pentti Arajärvi: Korvataan koko päätösosa seuraavalla: 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että

 - sosiaalihuollon tasasuuruiset asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen 
vuosi

 - sosiaalihuollon tasasuuruiset asiakasmaksut tarkistetaan julkisten 
menojen hintaindeksin (kuntien peruspalvelujen hintaindeksi) perus-
teella liitteen 1 mukaisesti 1.4.2022 lähtien.

Kannattaja: jäsen Samuel Adouchief

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Pentti Arajärvi)

Jaa-äänet: 5
Eva Biaudet, Maaret Castrén, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Daniel 
Sazonov
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Ei-äänet: 8
Samuel Adouchief, Ahto Apajalahti, Pentti Arajärvi, Laura Korpinen, 
Touko Niinimäki, Mikko Paunio, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Pentti Arajärven vastaeh-
dotuksen äänin 8 - 5.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta esittelijän ehdotuksesta 
poiketen. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ulla Hautamäki, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 43604

ulla.hautamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Sosiaalihuollon tasasuuruiset asiakasmaksut 01.04.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että

- sosiaalihuollon tasasuuruiset asiakasmaksut tarkistetaan julkisten 
menojen hintaindeksin (kuntien peruspalvelujen hintaindeksi) mukai-
sesti joka toinen vuosi

- sosiaalihuollon tasasuuruiset asiakasmaksut tarkistetaan kyseisen in-
deksin perusteella liitteen 1 mukaisesti 1.4.2022 lähtien.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää oikeuttaa sosiaali- ja terveystoi-
mialan toimialajohtajan päättämään jatkossa sosiaalihuollon tasasuu-
ruisten asiakasmaksujen tarkistuksesta julkisten menojen hintaindeksin 
mukaisesti joka toinen vuosi.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 
(734/1992), jäljempänä asiakasmaksulaki (AML), 1 §:n mukaan kunnal-
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lisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun 
käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä.

Terveydenhuollon asiakasmaksuista ja sosiaalihuollon tulosidonnaisten 
asiakasmaksujen enimmäismääristä säädetään sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakasmaksuista annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
(912/1992), jäljempänä asiakasmaksuasetus, sekä asiakasmaksulais-
sa. Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa säädettyjä euromääriä tarkis-
tetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muu-
tosten mukaisesti.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti 8.12.2021 § 235 ter-
veydenhuollon tasasuuruisten asiakasmaksujen indeksitarkistuksista 
valtioneuvoston antaman asetuksen ja sosiaali- ja terveysministeriön 
laskeman indeksien mukaisesti 1.4.2022 lähtien.

Sosiaalihuollon tasasuuruisten asiakasmaksujen suhteen kunta voi 
päättää maksun suuruudesta. Asiakasmaksu ei voi kuitenkaan olla pal-
velun tuottamisen aiheutuneita kustannuksia suurempi (AML 2 §). 

Sosiaalihuollon tasamaksuja peritään muun muassa tilapäisestä asu-
mispalvelusta, sosiaalihuollon palveluissa tarjottavista aterioista sekä 
lyhytaikaisesta perhehoidosta.

Asiakasmaksulaissa on erikseen säädetty niistä sosiaalihuollon palve-
luista, joista ei saa periä maksua (AML 4 §). Näitä palveluja ovat esi-
merkiksi kasvatus- ja perheneuvonta sekä sosiaalityö.

Helsingin kaupungissa tarkistetaan sosiaalihuollon palveluista perittäviä 
tasasuuruisia asiakasmaksuja julkisten menojen hintaindeksin (kuntien 
peruspalveluiden hintaindeksin) perusteella. Tarkistuksessa käytetään 
kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen prosentuaalista nousua vuo-
den takaiseen. Vuoden 2021 kolmannella vuosineljännellä hintaindeksi 
oli noussut 2,8 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

Sosiaalihuollon tasasuuruisia maksuja on tarkistettu indeksillä viimeksi 
vuonna 2016. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 13.2.2018 § 34, ettei asiakasmak-
suja tarkisteta indeksien perusteella negatiivisen kansaneläkeindeksin 
vuoksi, joka olisi johtanut maksujen alentamiseen 5–10 senttiä maksua 
kohti. Lisäksi päätöksellä kumottiin sosiaali- ja terveyslautakunnan pää-
tös 17.12.2013 § 431, jossa päätettiin sosiaalihuollon tasamaksujen 
tarkistamisista ja toimivallan delegoinnista virastopäällikölle sosiaali- ja 
terveysvirastossa perittävien maksujen tarkistamisessa. Samalla lauta-
kunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan 
päättämään terveydenhuollon tasamaksujen indeksitarkastuksista. So-
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siaalihuollon tasamaksujen indeksitarkastuksista päättämistä koskevaa 
toimivaltaa ei siten ole tällä hetkellä delegoitu sosiaali- ja terveystoimia-
lan toimialajohtajalle kuten on terveydenhuollon tasamaksujen indeksi-
tarkastusten osalta.

Esityksen mukaan sosiaalihuollon tasasuuruisten asiakasmaksujen tar-
kistuksesta päättämistä koskeva toimivalta esitetään siirrettäväksi sosi-
aali- ja terveystoimialan toimialajohtajalle. 

Sosiaalihuollon tasasuuruisten asiakasmaksujen tarkistetut määrät ote-
taan käyttöön samaan aikaan kuin terveydenhuollon tasamaksujen tar-
kistetut määrät eli 1.4.2022 alkaen. Tasamaksujen korotukset on tarkoi-
tuksenmukaista tehdä yhtäaikaisesti.

Sosiaalihuollon tasasuuruisten asiakasmaksujen tarkistamisesta päät-
tämistä koskeva toimivalta olisi siten tarkoituksenmukaista delegoida 
sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajalle, jotta asiakasmaksujen in-
deksitarkistamisen päätösvalta on yhtenevä sekä sosiaalihuollon että 
terveydenhuollon tasamaksujen osalta.

Uudet indekseillä korotetut asiakasmaksut otetaan Helsingin kaupun-
gissa käyttöön 1.4.2022, jotta maksujen toimeenpanoon jää tarvittava 
aika.

Taloudelliset vaikutukset

Sosiaalihuollon tasasuuruisiin asiakasmaksuihin esitettyjen indeksitar-
kistusten myötä asiakasmaksutuoton arvioidaan nousevan karkeasti 
noin 100 000 eurolla vuositasolla. Yksilön näkökulmasta keskimääräi-
nen korotus esitettyihin asiakasmaksuihin on noin 1 euro.

Toimivaltaperuste

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 koh-
dan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toi-
mialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja 
rajat, joiden mukaan viranomainen päättää, hinnoista, maksuista, vuok-
rista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan 
maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ulla Hautamäki, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 43604

ulla.hautamaki(a)hel.fi

Liitteet
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1 Liite 1. Sosiaalihuollon tasasuuruiset asiakasmaksut 01.04.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Terveys- ja päihdepalvelut
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
Taloushallintopalvelut


