
 

Tiedote tehostetun palveluasumisen asiakasmaksujen muutoksista 1.7.2021 alkaen 

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on uudistettu, ja muutokset tulevat voimaan 

1.7.2021. 

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksujen määräyksiä on muutettu niin, että ne 

vastaavat pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksujen määräyksiä.  

Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut perustuvat kuten aiemminkin jatkuviin tai toistuvasti 

saataviin tuloihin. Lainuudistuksessa on tehty muutoksia siihen, mitä tuloja huomioidaan maksua 

määrättäessä. Varallisuutta ei huomioida jatkossakaan maksua määrättäessä.  

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuista määrätään lain 7 c§:ssä. Kunta saa pe-

riä palvelusta asiakkaalta kuukausimaksun, joka määrätään asiakkaan (ja mahdollisen puolison) 

nettokuukausitulojen perusteella. Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausi-

tuloista, joista on ensin tehty laissa ilmoitetut vähennykset. Tietyissä laissa tarkemmin säädetyissä 

tapauksissa maksun voi määrätä puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella. Puolisoilta pe-

ritty maksu voi olla enintään 42,5 prosenttia yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Tässäkin ta-

pauksessa tuloista on ensin tehtävälaissa ilmoitetut vähennykset.  

Laissa määrätään henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä vähimmäissumma. Kunnan on huolehdit-

tava, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on tehostetun palveluasumi-

sen asiakkaalle vähintään 164 euroa kuukaudessa. Asiakkaalle on jäätävä henkilökohtaiseen käyt-

töön vähimmäiskäyttövara myös silloin, kun maksu on määrätty puolisoiden yhteenlaskettujen tu-

lojen perusteella.  

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen 

Sosiaalihuollon palveluista määrättyä maksua on alennettava tai jätettävä maksu kokonaan peri-

mättä, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai laki-

sääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista (11.§). Tämä velvoittavuus koskee kaikkia sosiaalipal-

velujen maksuja, sekä tulosidonnaisia että tasasuuruisia maksuja. Asiakasmaksun alentamisesta tai 

perimättä jättämisestä päätetään asiakkaan hakemuksesta ja asiakkaan tai perheen kokonaistalou-

dellisen tilanteen arvioinnin pohjalta.  

Lisätietoja sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Tiia Gustavson 050 432 6228 tai tiia.gustavson@la-

pinjarvi.fi  

https://stm.fi/asiakasmaksulain-uudistus  
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Information till kunderna om avgiftsförändringar inom serviceboende med heldygnsomsorg 

fr.o.m.1.7.2021 

 

Lagen om klientavgifter inom social-och hälsovården har reviderats. Ändringarna i klientavgiftsla-

gen träder i kraft den 1 juli 2021.  

Bestämmelserna kring avgifter för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg har ändrats så 

att de motsvarar bestämmelserna om avgifter för långvarig sluten vård.  

Precis som tidigare kommer de avgifter som fastställs enligt betalningsförmågan att grunda sig på 

fortlöpande eller återkommande inkomster. Förmögenhet ska inte heller i fortsättningen beaktas 

när avgiften fastställs.  

Genom lagändringen har några ändringar gjorts i vilka inkomster som ligger till grund för avgiften. 

En kommun får av kliententa ut en månadsavgift för långvarigt heldygnsomsorg. Avgiften fastställs 

på basen av klientens nettoinkomster per månad. Innan avgiften bestäms ska de avdrag som an-

ges i lagen dras bort. Avgiften får, efter att avdragen gjorts, utgöra högst 85 procent av klientens 

nettoinkomster per månad. Om klientens make/maka eller sambo fortfarande bor kvar hemma 

och om personen som flyttar till serviceboende med heldygnsomsorg är den som har större in-

komst, får serviceavgiften utgöra högst 42,5 % av den sammanlagda inkomsten. Även i det här fal-

let ska de avdrag som nämns i lagen först räknas bort från nettoinkomsten. 

Kommunen måste se till att klienten till sitt förfogande har kvar det belopp som fastställs i lagen. 

För klienter inom heldygnsomsorg ska beloppet vara minst 164 euro i månad. Även om avgiften 

bestäms utgående från makarnas sammanräknade inkomster ska klienten ha kvar de ovannämnda 

summorna för personligt bruk. 

Nedsättningoch efterskänkande av avgift  

Om en persons eller en familjs försörjning eller försörjningsplikt äventyras av att en avgifttas utbör 

kommunen enligt lagen sänka eller efterskänka avgiften.Beslut om nedsättande eller efterskänk-

ning av avgiften fattas utgående frånen skild ansökan med information om klientens eller familjens 

totalekonomiska ställning. Nedsättning och efterskänkande av avgift gäller socialtjänsternas alla 

avgifter, både inkomstrelaterade.  

Mer information ger  social- och hälsovårds direktör Tiia Gustavson 050 432 6228 tai tiia.gustav-

son@lapinjarvi.fi 

https://stm.fi/sv/klientavgiftsreform  
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