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Päätös
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti
- sosiaalihuollon tulosidonnaisten asiakasmaksujen ja maksukaton tulorajan indeksitarkistuksista valtioneuvoston 11.11.2021 antaman asetuksen ja liitteen 1 mukaisesti 1.1.2022 lähtien,
- terveydenhuollon tasasuuruisten asiakasmaksujen tarkistamisista valtioneuvoston 11.11.2021 antaman asetuksen mukaisen indeksin perusteella laskettuna liitteen 2 mukaisesti 1.4.2022 lähtien.
Päätöksen perustelut
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain
(734/1992), jäljempänä asiakasmaksulaki, 1§:n mukaan kunnallisista
sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä,
jollei lailla toisin säädetä.
Maksujen enimmäismääristä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (912/1992),
jäljempänä asiakasmaksuasetus sekä asiakasmaksulaissa. Asiakasmaksulaissa ja asetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka
toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutosten mukaisesti (asetus 33 a § ).
Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisen asumispalvelun maksujen perusteena käytettävien tulorajojen sekä
pitkäaikaisten sosiaalihuollon palveluiden käyttövaroja tarkistetaan
kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin mukaisesti. Samalla tarkistetaan myös maksukaton raja. Nämä muutokset ovat asiakkaiden etujen
mukaisia, joten muutokset tulevat voimaan 1.1.2022 lukien (liite 1)
Terveydenhuollon tasasuuruisia asiakasmaksuja tarkistetaan kansaneläkeindeksillä joka toinen vuosi. Vuonna 2021 kansaneläkeindeksin pisteluku oli 1639, mikä on 1,36 prosenttia suurempi kuin vuonna 2019,
jolloin pisteluku oli 1617. Tällöin asiakasmaksut nousevat 1,36 prosenttia.
Sosiaali- ja terveysministeriön on julkaistava indeksillä tarkistetut euromäärät Suomen säädöskokoelmassa tarkistusvuoden marraskuun
aikana. Indeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään lähimpään 0,10
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euroon ja indeksitarkistukset tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan
vuoden tammikuun 1 päivänä.
Uudet indeksillä tarkistetut terveydenhuollon asiakasmaksut otetaan
Helsingin kaupungissa käyttöön 1.4.2022, jotta maksujen toimeenpanoon jää tarvittava aika. (Liite 2.)
Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt 13.2.2018 (34§) toimialajohtajan oikeudesta päättää sosiaali- ja terveysministeriön ilmoittamien
asiakasmaksujen indeksitarkistuksista.
Lisätiedot
Mira Hirvonen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 45947
mira.hirvonen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Tiedoksi
Terveys- ja päihdepalvelut
Sosiaali- ja terveystoimen Hallinto
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Taloushallintopalvelu
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