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Sotelk 20.12.2017 § 64
(Lisätietoja; hoivapalvelupäällikkö, puh. 0400 330 655)
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on viimeksi tarkistettu
1.1.2016 alkaen. Tulee huomioida kuitenkin se, ettei sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja nostettu vuoden 2016 alusta valtioneuvoston
vahvistamiin enimmäismääriin saakka.
Valtioneuvosto on asetuksella vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille
1.1.2018 alkaen. Vuonna 2018 asiakasmaksujen enimmäismäärät
laskevat kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,22 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon maksujen tulorajat nousevat työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti 0,60 prosenttia. Enimmäismäärät ja
tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti.
Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista perittävä
vuosimaksun enimmäismäärä on 41,20 euroa. Jos palvelun käyttäjä
ei suorita vuosimaksua, häneltä voidaan periä enintään 20,60 euron
käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Vaihtoehtoisesti terveyskeskuksen ylläpitäjä voi päättää periä käyntimaksua kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa, jolloin käyntimaksun suuruus on 20,60 euroa. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin voidaan periä erillinen 28,30 euron suuruinen päivystysmaksu.
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon,
erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen
vastaanottoajasta voidaan periä 15 vuotta täyttäneeltä enintään
50,80 euroa.
Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta enintään 22,50 euroa hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa enintään 48,90 euroa hoitopäivältä. Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen on
22,50 euroa. Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa on
108 euroa.

Terveydenhuollon maksukatto laskee vuoden 2018 alusta 691 eurosta 683 euroon. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen lääkäripalvelujen maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut.
Liitteenä on taulukko, jossa on vuoden 2016 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä uudet, vuoden 2018 alusta lukien voimaan tulevat asiakasmaksut sekä valtioneuvoston asetus sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta 1.1.2018 alkaen.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen.
Päätös:
Asia jätettiin pöydälle.
__________
Sotelk 31.01.2018 § 2
(Lisätietoja; hoivapalvelupäällikkö, puh. 0400 330 655)
Kotihoidon tukipalveluiden asiakasmäärät ovat joulukuulla 2017 seuraavat; turvapuhelinasiakkaita 67, ateriapalveluasiakkaita 70, kylvetyspalveluasiakkaita 15, tilapäisen kotihoidon asiakkaita 5, shl-kuljetuspalveluasiakkaita 46.
Palveluasumisen ateriapalvelun keskiarvohinnat v. 2018 ovat seuraavat; aamupala 3,52 euroa, lounas 6,44 euroa, päivällinen 4,63
euroa ja iltapala 2,66 euroa, yhteensä 17,25 euroa/päivä/asiakas. Lisäksi asiakkaat maksavat 5,00 euroa/päivä/asiakas elintarvikekustannuksia. Tästä tulee yhteensä 22,25 euroa/päivä/asiakas. Esitys
palveluasumisen ateriapaketin hinnasta on 18,50 euroa/päivä/asiakas.
Asiakasmaksutaulukkoon on lisätty kotisairaalatoiminnan asiakasmaksut, korjattu säännöllisen kotihoidon maksutaulukko sekä korjattu ns. sakkomaksun periminen 15 v. täyttäneiltä.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.2.2018 alkaen.
Päätös:
Leena Kinnunan esitti perusturvajohtajan esityksestä poiketen, että
sosiaali- ja terveyslautakunnan asiakasmaksuja ei nosteta.

Milja Nikka kannatti Leena Kinnusen tekemää esitystä.
Akseli Erkkilä esitti perusturvajohtajan esityksestä poiketen, että
asiakasmaksuja nostetaan 2 % pyöristys seuraavaan kymmeneen
senttiin.
Yrjö Vaara ja Tiina Huilaja kannattivat Akseli Erkkilän esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi (2) perusturvajohtajan
esityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä, joten asia on
ratkaistava äänestämällä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Ne, jotka ovat Leena Kinnusen esityksen kannalla äänestävät "jaa"
ja ne jotka ovat Akseli Erkkilän esityksen kannalla äänestävät "ei".
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksi (2) "jaa"
ääntä ja kuusi (6) "ei" ääntä. "Jaa" ääniä antoivat Milja Nikka ja
Leena Kinnunen, "ei" ääniä antoivat Anna-Liisa Pudas, Tiina Huilaja,
Jukka Salmi, Akseli Erkkilä, Yrjö Vaara ja Mauri Taskila.
Perusturvajohtajan esitystä ei kannatettu.
Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyneen
Akseli Erkkilän esityksen.
__________

