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Laki
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992)

4 §:n 1 kohta, 7 b §:n 1 momentin 1 kohta sekä 2 momentti, 7 c §, 10 b §:n otsikko, 10 c §,
10 d §:n otsikko ja 1 momentti, 10 e §:n otsikko ja 1 momentti, 10 f §:n otsikko sekä 10 g,
10 h ja 14 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 1 kohta laissa 1311/2014, 10 d §:n 1 momentti, 10 e §:n
1 momentti sekä 14 § laissa 600/2022, 7 b §:n 1 momentin 1 kohta, 10 b §:n otsikko,
10 c §, 10 d §:n otsikko, 10 e §:n otsikko, 10 f §:n otsikko ja 10 g § laissa 1201/2020 ja
7 b §:n 2 momentti sekä 7 c ja 10 h § laeissa 1201/2020 ja 600/2022, seuraavasti: 

4 § 

Maksuttomat sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluista ovat maksuttomia:
1) sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu sosiaali-

työ, 2 kohdassa tarkoitettu sosiaaliohjaus, 3 kohdassa tarkoitettu sosiaalinen kuntoutus,
4 kohdassa tarkoitettu perhetyö, 16 kohdassa tarkoitettu kasvatus- ja perheneuvonta,
17 kohdassa tarkoitettu lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta, 27 §:ssä tar-
koitetut tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot sekä sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d ja
27 e §:ssä tarkoitetut vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammais-
ten henkilöiden työtoiminta kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7 b § 

Palvelun pitkäaikaisuus 

Hyvinvointialue saa periä 7 c §:ssä tarkoitetun maksun:
1) sosiaalihuoltolain 21 c §:ssä tarkoitetusta ympärivuorokautisesta palveluasumises-

ta, jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasialli-
sesti kestänyt vähintään kolme kuukautta (pitkäaikainen ympärivuorokautinen palve-
luasuminen); 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Hyvinvointialue saa periä 10 e §:ssä tarkoitetun maksun terveydenhuoltolain 25 §:ssä

tarkoitetusta kotisairaanhoidosta ja kotisairaalahoidosta sekä sosiaalihuoltolain 18 a §:ssä
tarkoitetusta lapsiperheen kotipalvelusta ja 19 a §:ssä tarkoitetusta kotihoidosta, jos asia-
kas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun sen alkamisesta lukien arvi-
oidaan kestävän vähintään kaksi kuukautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vä-
hintään kaksi kuukautta (jatkuva ja säännöllinen kotona annettava palvelu). 
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7 c § 

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja 
pitkäaikaisen laitoshoidon maksu 

Hyvinvointialue saa periä pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen, pitkä-
aikaisen 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 puoli-
son tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella.
Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausitu-
loista, joista on tehty 1 momentissa tarkoitetut vähennykset. Jos kuitenkin kumpikin puo-
lisoista on pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa per-
hehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy siten kuin 1 momentissa
säädetään. 

Hyvinvointialueen on maksua määrätessään huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilö-
kohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palve-
luasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 164 euroa kuukaudessa ja
pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalle vähintään 110 euroa kuukaudessa. 

Edellä 3 momentissa säädetyt euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi työntekijän elä-
kelain (395/2006) 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Lasken-
nan perusteena käytetään sitä työeläkeindeksin pistelukua, joka on vahvistettu tarkistus-
vuodelle mainitun pykälän 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. 

Jos 2 momentissa tarkoitettu puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella
määräytyvä maksu muodostuisi suuremmaksi kuin 1 momentissa tarkoitetulla tavalla
määräytyvä maksu, saa asiakkaalta periä enintään 1 momentissa tarkoitetulla tavalla mää-
räytyvän maksun suuruisen maksun. 

10 b § 

Pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta palveluasumisesta, pitkäaikaisesta perhehoidosta 
ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteena olevat tulot 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

10 c § 

Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, 
pitkäaikaisessa perhehoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 

Ennen kuin 7 c §:ssä tarkoitettu maksu määrätään, mainitun pykälän 1 ja 2 momentissa
tarkoitetun henkilön kuukausituloista on vähennettävä:

1) hänen suoritettavakseen vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuh-
teistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset;

2) avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu
pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana;

3) kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus,
joka hänen on suoritettava rahana;

4) tuomioistuimen tai holhousviranomaisen hänelle määräämän edunvalvojan palkki-
on perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta annetun lain (442/1999)
44 §:n 5 momentin nojalla sekä edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007)
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22 §:ssä tarkoitettu valtuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvo-
jan palkkion perusmaksun suuruisena.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa säädetystä poiketen elatusapua ei vähennetä, jos elatus-
avun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa
välittömästi ennen pitkäaikaisen perhehoidon, pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palve-
luasumisen tai pitkäaikaisen laitoshoidon alkamista. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, tuloista vähennetään asiakkaan todelliset
asumismenot ennen pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen, pitkäaikai-
seen perhehoitoon tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon siirtymistä seuraavasti: 

1) omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden
kuukauden ajalta; 

2) vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulli-
set kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta
vuokralaisen irtisanomisajalta; 

3) asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (393/2021) 32 §:ssä tar-
koitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut
kolmelta kuukaudelta. 

10 d § 

Tuloista tehtävät erityiset vähennykset pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa 
palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa 

Sen lisäksi, mitä 10 c §:ssä säädetään, hyvinvointialueen on pitkäaikaisesta ympärivuo-
rokautisesta palveluasumisesta perittävän maksun suuruudesta päättäessään vähennettävä
maksun perusteena olevista tuloista kohtuulliset asumismenot, joita pitkäaikaisesta ympä-
rivuorokautisesta palveluasumisesta aiheutuu. Asumismenoista vähennetään valtion va-
roista maksettava asumistuki. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

10 e § 

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu 

Hyvinvointialue saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta
kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän,
asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

10 f § 

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta perittävän maksun 
perusteena olevat tulot

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

10 g § 

Tuloista tehtävät vähennykset jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annettavassa 
palvelussa 

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. Kun
asiakas, jolla on asuinkäytössään 10 c §:n 3 momentissa tarkoitettu asunto, siirtyy sosiaa-
lihuoltolain 21 a §:ssä tarkoitettuun tuettuun asumiseen tai 21 b §:ssä tarkoitettuun yhtei-
sölliseen asumiseen, jossa hän saa jatkuvaa ja säännöllistä kotona annettavaa palvelua, on
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10 e §:ssä tarkoitettua maksua määrättäessä asiakkaan tuloista vähennettävä lisäksi
10 c §:n 3 momentissa tarkoitetut todelliset asumismenot.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, elatusapua ei vähennetä määrättäessä
10 e §:ssä tarkoitettua maksua tuetussa asumisessa tai yhteisöllisessä asumisessa olevalle
asiakkaalle, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elä-
nyt yhteistaloudessa välittömästi ennen tuetun asumisen tai yhteisöllisen asumisen alka-
mista.

10 h § 

Asumista tukevat palvelut

Hyvinvointialue saa periä asiakkaalta kohtuullisen maksun asiakassuunnitelmaan sisäl-
tyvistä sosiaalihuoltolain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetuista tukipalveluista ja 21 b §:n
1 momentissa tarkoitetusta sosiaalista kanssakäymistä edistävästä toiminnasta sekä vas-
taavista sosiaalihuoltolain 14 §:n 2 momentin perusteella järjestetyistä asumista tukevista
palveluista. Tässä laissa asiakassuunnitelmalla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 39 §:ssä,
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 7 §:ssä, poti-
laan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 4 a §:ssä, ikääntyneen väestön toi-
mintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain
(980/2012) 16 §:ssä ja lastensuojelulain (417/2007) 30 §:ssä tarkoitettua asiakirjaa sekä
muualla laissa tarkoitettua vastaavaa asiakirjaa. 

Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen liittyvistä 1 momentissa tarkoitetuista palve-
luista ei saa periä erillistä maksua.

14 § 

Tulojen, korvausten tai saamisten periminen hyvinvointialueelle

Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään, hyvinvointialue saa periä asiakkaalle
maksettavan eläkkeen, elinkoron, elatusavun, avustuksen tai muun jatkuvan tai kertakaik-
kisen tulon, korvauksen tai saamisen siltä ajalta, jolloin asiakas saa hyvinvointialueen jär-
jestämää ympärivuorokautista palveluasumista, perhehoitoa, laitoshoitoa tai laitospalve-
lua. Hyvinvointialue voi käyttää tässä momentissa tarkoitetun tulon, korvauksen ja saami-
sen asiakkaalle määrätyn maksun korvaamiseen ottaen kuitenkin huomioon, mitä tulosta,
korvauksesta ja saamisesta muualla laissa tai lain nojalla annetuissa säännöksissä sääde-
tään.

Hyvinvointialueen on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetun tulon, korvauksen tai saa-
misen suorittajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen maksupäivää, että tulo, korvaus tai
saaminen suoritetaan hyvinvointialueelle. Tällöin suoritus tapahtua laillisin vaikutuksin
vain hyvinvointialueelle.

Jos hyvinvointialue perii asiakkaalle maksettavan tulon, korvauksen tai saamisen, hy-
vinvointialueen on huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää
käyttövara, joka on ympärivuorokautista palveluasumista saavalle asiakkaalle, perhehoi-
toa saavalle asiakkaalle ja laitoshoitoa tai laitospalvelua saavalle asiakkaalle vähintään
7 c §:n 3 momentissa säädetyn käyttövaran suuruinen.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.
Lain 7 c §:n 5 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä lokakuuta 2022. Lain

7 c §:n 5 momentin voimaan tullessa voimassa olevat ennen mainitun säännöksen voi-
maantuloa tehdyt asiakasmaksupäätökset, joissa maksu määräytyy 7 c §:n 2 momentissa
tarkoitetulla tavalla puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella, on tarkistet-
tava 7 c §:n 5 momentin mukaisiksi 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä. Jos asiakkaalta
on 7 c §:n 5 momentin voimaantulon jälkeen peritty liikaa asiakasmaksua ennen asiakas-
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maksupäätöksen tarkistamista, asiakkaalle on mainittuun määräpäivään mennessä hyvi-
tettävä liikaa peritty osuus.

Helsingissä 26.8.2022

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

5


