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Tiivistelmä
Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen Suomen verkoston (EAPN-Fin)
Terveys- ja köyhyys -työryhmä laati syksyllä 2015 nettikyselyn asiakasmaksulain 11 §:n soveltamisesta. Kysely on ajankohtainen, koska asiakasmaksulakia
ollaan uudistamassa. Asiakasmaksulain 11 § liittyy myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusprosessiin. Asiakasmaksulain 11 §:n käytännön
soveltamisen helpottaminen parantaa sote-uudistuksen tavoitteiden mukaista
asiakaslähtöisyyttä.
Kyselyssä kysyttiin asiakasmaksulain 11§:n tunnettuudesta, siihen liittyvästä
päätöksenteosta, kohtuullistamisen yleisyydestä, ohjeistuksesta, hakemisen
helppoudesta, tiedottamisesta, neuvonnasta ja asiakasmaksujen perinnästä.
Lopuksi pyydettiin myös ehdotuksia asiakasmaksulain 11 §:n soveltamisen kehittämisen kehittämisestä sekä soveltamiseen liittyviä tarinoita.
Kyselyyn vastasi 884 henkilöä. Vastaajat olivat julkishallinnon sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä, järjestöjen ja seurakuntien työntekijöitä, vapaaehtoisia,
asiakkaita ja potilaita sekä heidän omaisiaan.
Vastauksista nousi erityisesti esille, että asiakasmaksulain 11 § oli laajasti tuntematon, heikosti ohjeistettu ja hankala soveltaa. Sekä työntekijöiden että
palvelun käyttäjien vastaukset olivat pääsääntöisesti samansuuntaiset.
Vastausten perusteella EAPN-Finin Terveys- ja köyhyys -työryhmä esittää johtopäätöksenä, että
1. Tarvitaan valtakunnallinen selkeä yhdenmukainen ohjeistus
2. Tiedottamista on tehostettava
3. Työnantajan tulee kouluttaa ja ohjeistaa työntekijät
4. Perintätoimistojen rahoittamisesta julkisin varoin on luovuttava
5. On etsittävä malleja kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen
6. Matalan kynnyksen paikkoja on lisättävä ja kehitettävä
7. Asiakasmaksut on pidettävä kohtuullisina
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1. Asiakasmaksulain 11 §
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (Asiakasmaksulaki) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734 ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920912.
Asetuksessa säädetään mm. niistä perusteista, joiden täyttyessä maksullinen palvelu on palvelun käyttäjälle maksutonta
Asiakasmaksulaissa säädetään mm. palvelusta perittävästä maksusta (1§), maksun
enimmäismäärästä (2 §), käyttämättä jätetystä ajasta perittävästä maksusta (3 §),
maksuttomista sosiaalipalveluista (4 §), maksuttomista terveyspalveluista (5 §), palveluiden maksuttomuudesta, maksukatosta (6 §). Asiakasmaksulaissa määritellään
myös eri tilanteissa maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tekijät (10 §)
Asiakasmaksulain 11 §:ssä säädetään maksujen kohtuullistamisesta tai alentamisesta:
”Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä
tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön
tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.
Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että:
1) muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai
2) maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.”

2. Taustaa
Monet työntekijät eri järjestöissä ja seurakunnissa ovat olleet huolissaan siitä, että
asiakasmaksulain 11 § tunnetaan huonosti. Erityisesti Invalidiliiton sosiaalineuvoja
Pirkko Justander on nostanut asiaa esille. Tästä huolesta johtuen Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston (EAPN-Fin) terveys ja köyhyys ja -työryhmä
on halunnut selvittää kyselyllä, miten asiakasmaksulain 11§ Suomessa tunnetaan
ja miten sitä sovelletaan.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä korotettiin vuoden
2016 alusta. Tasasuuruisia asiakasmaksuja korotettiin 27,5 prosenttia. Myös paljon palveluja käyttävien suojaksi säädettyä maksukattoa korotettiin lain edellyttämän indeksitarkistuksen verran. Korotusten yhteydessä nostettiin kuitenkin esille,
että ”asiakkaan taloudellinen asema ei voi olla esteenä palveluiden saamiselle.
Jos maksun periminen vaarantaa henkilön toimeentulon, palvelun tuottavan kunnan tai kuntayhtymän on asiakasmaksulain mukaan tietyissä tapauksissa velvollisuus ja muulloin oikeus jättää maksuja perimättä tai alentaa niitä.” Tässä viitattiin
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asiakasmaksulain 11 §:ään, vaikka sitä ei lainkohtana tuotu esille. Tämä lain suoman
mahdollisuuden nostaminen esille tuntui lieventävän asiakasmaksujen käsittämättömän suuria tasokorotuksia. Päättäjät eivät kuitenkaan tunnu olevan kiinnostuneita
siitä, että tätä lain suomaa mahdollisuutta ei osata käyttää. Nyt asiakasmaksulakia
ollaan kokonaisuudessaan uudistamassa. On tärkeää, että siinä yhteydessä myös
asiakasmaksujen kohtuullistamisen mahdollisuus tulee nykyistä paremmin esille.
Kaikilla köyhyystyötä tekevillä on yhteinen näkemys siitä, että asiakasmaksut ovat
vammaisilla ja pitkäaikaissairailla suuri syy siihen, että toimeentulotukiasiakkuus pysyy jatkuvana. Toimeentulotukena maksetut maksut eivät kerrytä maksukattoja. Kalleinta yhteiskunnalle on se, että perintään ja ulosottoon menneitä asiakasmaksuja
maksetaan toimeentulotukena.
Asiakasmaksulasku voi joutua perintään monesta syystä, esimerkiksi siksi, että potilas
on siirretty toiseen sairaalaan, eikä kotona ole ketään. Joskus sairaalalaskut löytävät
tiensä kodin kynnykselle nopeammin kuin potilas. Perintätoimistot, ja niiden myötä
maksujen moninkertaistuminen aiheuttavat suuria henkilökohtaisia tragedioita, johon paljon sairastavat köyhät ihmiset joutuvat kerta toisensa jälkeen alistumaan. Toivottavasti tähän asiaan tulee korjaus SOTE-uudistuksen integraation ja digitalisaation
kehittymisen myötä eikä lasku lähde ennen kuin potilas on kotona. Pirkko Justander:

”Tällä hetkelläkin olemassa olevien hyvien käytäntöjen käyttämättä jättäminen on
yhteiskunnan harjoittamaa rakenteellista väkivaltaa heikommassa asemassa olevia
kohtaan.”
Tarvitsisimme laajan selvityksen siitä, mitkä maksut ovat kuntataloudessa kannattavia
ja mistä maksuista olisi järkevää kokonaan luopua.

3. Terveys ja köyhyys
”Invalidiliiton puhelinneuvontaan tuli puhelu koskien terveydenhuollon asiakasmaksuja. Soittaja kuvaili koko perhettä kohdannutta taloudellista ahdinkoa, joka
johtui yhden perheenjäsenen kuukausien mittaisesta sairaalajaksosta. Mitä kauemmin kertomusta kuuntelin, sitä enemmän se alkoi muistuttaa, melkeinpä sanasta
sanaan, asiakasmaksulain 11§: ”… maksua on alennettava, tai se on jätettävä kokonaan perimättä, jos se vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon.”
Pyysin soittajaa ottamaan yhteyttä sairaalan taloustoimistoon ja neuvottelemaan,
voisiko laskun kokonaishintaa alentaa tai jopa jättää se perimättä. Tiesin näin joskus tehdyn, mutta mekanismi sinänsä oli minullekin tuntematon. Uskoin kuitenkin
lujasti, että sairaala kyllä tietää mitä sen pitää tehdä. Muutaman päivän päästä
henkilö soitti takaisin ja kertoi, ettei sairaala tiennyt asiasta mitään. Hinnat olivat sairaalan mielestä jo niin alhaiset, ettei niitä edes ollut tarkoituksenmukaista
alentaa tai jättää perimättä.
Olin vastauksesta suorastaan pöyristynyt. Toki meillä on kaikissa julkisen terveydenhuollon sairaaloissa täsmälleen samat, Suomen hallituksen vahvistamat maksut.
Eihän edes ole olemassa mitään alueellisia vaihteluvälejä tai vyöhykkeitä! Heräsi
epäilys, ettei asiakasmaksulain huojennuksista oikeastaan tiedetä tarpeeksi, jotta
asiakasta voitaisiin auttaa. Siinä vaiheessa vielä uskoin jollakin taholla esimerkiksi
ministeriössä tai THL:ssä olevan selkeän ohjeistuksen. Se vain oli jäänyt tuntemattomaksi.
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Päätin kaivaa ohjeet esiin ja panna alulle terveydenhuollon ja kolmannen sektorin yhteisen tiedotuskampanjan. EAPN-finin terveys- ja köyhyystyöryhmässä olivat muutkin tahot asiaa kummastelleet. Ei jäänyt kiveäkään kääntämättä, mutta
lopputuloksena jouduimme työryhmässä toteamaan, että laki kyllä on, mutta
selkeää ohjeistusta, missä ja miten sitä sovelletaan, ei ollut.” (Pirkko Justander)
Asiakasmaksut tuntuvat vähäisiltä hyväosaisen näkökulmasta. Vähävaraisen osalta pienilläkin summilla saattaa olla iso huonontava vaikutus hyvinvointiin. Havainnollistaaksemme ihmisten tilannetta tuomme tässä esille kaksi arkista tilannetta.
Kuvaukset ovat kuvitteellisia, mutta perustuvat todellisiin työssä vastaan tulleisiin
tilanteisiin.

”68 v. Oiva”
Oiva on cp-vammainen naimaton mies. Omaisista elossa enää vain siskon tytär,
joka asuu Australiassa. Tytär piipahti kyllä Suomessa viitisen vuotta sitten. Oiva on
ollut koko ikänsä kansaneläkkeellä, nykyiset tulot koostuvat lisäksi takuueläkkeestä, eläkkeensaajan asumistuesta ja eläkettä saavan hoitotuesta.
Oiva asuu haja-asutusalueella Joensuun lähistöllä. Hän tarvitsee runsaasti toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta, johon kulkee Kela-taksilla. Omavastuiden korottuminen uhkaa mahdollisuutta käyttää kuntoutuspalveluita. Vapaa-ajan matkoihin on saanut vammaispalvelulain mukaiset 18 yhdensuuntaista matkaa ja käyttää
niitä (ohjeiden vastaisesti) kuntoutusmatkoihin, joten vapaa-ajan matkoja ei pysty
tekemään. Lääkekulut ovat varsin suuret, katto tulee yleensä täyteen touko-kesäkuussa. Nyt ei kuitenkaan ole voinut hankkia lääkkeitä, koska ei halua käyttää
ruokarahoja alkuomavastuuseen.
Tarkasti eläen rahat ovat riittäneet vuokraan, sähköön, ruokaan ja hygieniatarvikkeisiin, lääkkeisiin ja kerran viikossa arjen asioissa auttamassa käyvän kotipalvelun
maksuihin. Vaatteita Oiva ostaa hyvin harvoin, silloinkin kirpputorilta. Muita kuluja ovat puhelimen ja sanomalehden maksut.
Hammashoitoon olisi hyvä päästä, mutta jonot ovat 9 kk:n mittaiset ja toisaalta sekin maksaa. Palvelusetelistäkään ei ole apua sen omavastuumaksun vuoksi.
Ruoasta ja lehdestä tinkien Oiva pystyi maksamaan edellisenä vuonna olleen sairaalajakson maksut.
Ikä alkaa painaa ja avuntarve on kasvanut. Oivalle onkin tarjottu mahdollisuutta
muuttaa palvelutaloon, mutta Oiva laski, ettei hänen taloutensa kestä palvelumaksuja, koska jo vuokra palvelutalossa on suurempi kuin hänellä nykyisin.

”32v. Joonas”
Joonas on opiskellut filosofian maisteriksi, pääaineenaan kulttuurihistoria. Hän
valmistui keväällä 2015. Joonas on naimisissa, vaimo (32 v.) on lastentarhanopettaja, tällä hetkellä äitiyslomalla. Heillä on kaksi lasta, vanhempi 3-vuotias ja nuorempi 7 kuukauden ikäinen.
Joonas vammautui kaverin polttareissa heinäkuussa 2013. Sulhanen haettiin aamulla klo 9, jolloin alkoholin nauttiminenkin aloitettiin. Joonas ei yleensä käyttänyt alkoholia kovin runsaasti. Kello 16 kaveriporukka keksi lähteä ajelemaan
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mökin pihalla päältä ajettavalla ruohonleikkurilla, jonka perässä oli peräkärry. Joonas hyppäsi peräkärryyn seisomaan. Hetken ajelun jälkeen hän horjahti kärrystä
lyöden päänsä kiveen. Kaatumisen seurauksena hän sai akuuttivaiheessa keskivaikean aivovamman. Lisäksi hän sai hankalan oikean solisluun murtuman.
Kuntouduttuaan hän sai viimeistelyä vaille olleet opinnot loppuun hitaasti. Joonas
joutui eläkkeelle. Työeläkekertymää ei ollut, joten Joonas saa takuueläkettä. Sekä
Joonaksella että hänen puolisollaan on vielä opintolainaa. Solisluu ei ole kunnossa
ja Joonas tarvitsee uuden leikkauksen ja fysioterapiaa, joka on myönnetty Kelasta.
Aivovammaan on suositeltu neuropsykologista kuntoutusta, mutta sitä Kela ei ole
myöntänyt.
Perhetilanteesta ja perheen isän herkän kuormittuvuuden ja väsyvyyden vuoksi
perhe tarvitsee sosiaalipalvelulain mukaista kotiapua. Kipuja on paljon ja Joonas
tarvitsee lääkitystä siihen sekä todettuun masennukseen, joka on vaatinut sairaalahoitojaksoja. Laskut näistä jaksoista ovat perinnässä, samoin jo aikaisemman solisluuleikkauksen jälkeiset sairaalamaksut.
Vaikea elämäntilanne on vaikuttanut jo parisuhteeseen, minkä vuoksi pariskunta
käy pariterapiassa. Tästä Kela korvaa osan, mutta omavastuuosuuksienkin maksaminen on haasteellista nykytilanteessa. Avioero on ollut esillä. Molempien vanhemmat asuvat Pohjois-Suomessa ja verkosto etelässä on puutteellinen. Vanhemmilla
ei ole mahdollisuutta auttaa perhettä taloudellisesti, eikä pariskunta ole ongelmistaan heille puhunutkaan.

3.1. Pienituloisuus 		
Suomessa oli vuonna 2012 EU:n kahdeksanneksi pienimmät tuloerot (Gini-kerroin 25,4, EU:n keskiarvo 30,5). Tuloerot kaventuivat hieman vuonna 2014 edellisvuoteen verrattuna. Tästä huolimatta Suomessa oli pienituloisia henkilöitä 674
000 vuonna 2014. Pienituloisen väestön osuus koko väestöstä oli 12,5 prosenttia.
Tuloerojen kaventuminen johtui keski- ja suurituloisten tulojen pienenemisestä ja
pienituloisten tulojen lievästä kasvusta. Väestön suurituloisimman kymmenesosan
tulotaso aleni ja pienituloisimman kymmenesosan tulotaso nousi 0,3 prosenttia.
Koko väestön reaalitulot pienenivät 0,4 prosenttia vuonna 2014.
Tilastokeskuksen mukaan pienituloisuuden raja oli 14 300 euroa kulutusyksikköä
kohden vuonna 2014; toisin sanoen yhden hengen taloudessa asuva on pienituloinen, jos hänen tulonsa ovat alle 1 190 euroa kuukaudessa.
Pienituloisuus on yleisintä ei-työllisissä väestönryhmissä, joihin myös useat pitkäaikaissairaat ja vammaiset työkyvyttömyys- tai takuueläkkeellä eläkkeellä oleva kuuluvat. Vähän koulutettujen henkilöiden riski sairastua on suurempi kuin paremmin
koulutettujen. Koulutuksen tasolla on useimmiten vaikutusta henkilön tulotasoon
ja tämän kautta eläkekertymään.

3.2. Terveyserot                    
Suomalaisten terveys ja hyvinvointi ovat jatkuvasti kohentuneet. Samanaikaisesti
eri sosiaaliryhmien väliset terveys- ja hyvinvointierot ovat kuitenkin pysyneet ennallaan tai jopa kasvaneet Terveyserojen taustalla on monia tekijöitä. Raporteissa
nostetaan erityisesti esiin sosioekonomiset tekijät.
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Sosioekonominen asema määrittää terveyttä: mitä parempi sosioekonominen asema on, sitä parempi on terveys. Työssä käyvillä on parhaat mahdollisuudet saada
hyvää terveyden- ja sairaudenhoitoa. Kaikkein huonoimmassa asemassa ovat pitkäaikaissairaat ja työttömät. Kirkon diakonia asiakkaissa on runsaasti väliinputoajia, jotka eivät ole saaneet riittävästi apua julkisessa terveydenhuollossa.
OECD:n terveydenhuollon oikeudenmukaisuutta käsittelevässä aineistossa Suomi
jää viimeisimmäksi jäsenmaiden keskuudessa mitattaessa lääkärikäyntien jakautumista tuloryhmittäin oikeudenmukaisuusindeksin avulla. Eriarvoisuus on myös alati
kasvanut, mikä näkyy esimerkiksi nelin - viisinkertaisena erona terveydenhuollon
estettävissä olevassa kuolleisuudessa alimman ja ylimmän tuloryhmän välillä. Sama
ero oli 1990-luvun alussa kaksi ja puolikertainen.
Suomessa pyritään takamaan kaikille tasa-arvoinen mahdollisuus huolehtia terveydestään ja saada terveydenhuoltoa varallisuudesta riippumatta. Kuitenkin korkeammissa sosiaaliluokissa palveluja käytetään eniten vaikka terveys on osoitettu
olevan heillä parempi.
Terveyserojen kaventaminen on ollut jo vuosikymmeniä Suomen hallitusten ohjelmassa. Terveyserot ovat kuitenkin jatkuvasti kasvaneet
Euroopan komissio on puuttunut köyhyysongelmaan. Komissio muistuttaa vuoden
2016 Suomen maaraportissa köyhyyden syvenemisestä:

”Lääkekorvauksia koskevien sääntöjen muuttuminen saattaa myös vaikuttaa
köyhiin vanhuksiin … Myös lasten päivähoito-oikeuden suunniteltu rajaaminen
toisen vanhemman ollessa kotona (esim. opiskelun tai työttömyyden vuoksi) voisi
vaikuttaa kielteisesti vähäosaisiin … Köyhyysvaarassa olevien ihmisten määrä on
kasvussa, ja se on ollut noin 900 000 koko viime vuosikymmenen ajan. Sen vuoksi
vuodeksi 2020 asetetun tavoitteen saavuttaminen tulee olemaan vaikeaa.”
EAPN-Fin on omissa suosituksissaan vaatinut mm. että: ” Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus tulee vihdoin toteuttaa tavalla, joka mahdollistaa terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen ja hyvien palvelujen saavutettavuuden kaikille.”

3.3. Sosiaaliturvapalveluiden ja -tukien alikäyttö
Sosiaaliturvapalveluiden ja -tukien alikäyttö on todellinen ongelma. Mediassa nostetaan kuitenkin toistuvasti esille sosiaaliturvan väärinkäyttö ikään kuin olisi kysymys laajasta yhteiskunnallisesta ongelmasta. Tukien ja palveluiden hakeminen
on monimutkaista, ja tarvittavien liitteiden määrä ja laatuvaatimukset vaikuttavat
kasvavan koko ajan. Tämä osaltaan vähentää tukien hakemista vaikka niihin olisi
oikeus. Sosiaaliturvan alikäyttö on paljon suurempi ongelma kuin väärinkäyttö.
Alikäytöstä ei tiedetä tarkkaan, koska se ei kiinnosta päättäjiä eikä mediaa.
Kaikissa viime vuosina tehdyissä tutkimuksissa on sosiaaliturvan väärinkäyttö osoittautunut erittäin vähäiseksi, jopa yllättävän pieneksi. Kela julkaisi 10.12.2010 vuoden 2008 työttömyysturvansaajien rekistereistään selvityksen, ja löysi vain 0,1 %
henkilöitä (268), joille oli maksettu virheellisesti työttömyysturvaa. Kela maksoi tutkimusvuonna työttömyysturvaetuuksia kaikkiaan 236.000 henkilölle.
Todellisuudessa on aihetta täysin toisenlaiseen huoleen: sosiaaliturvaetuuksien ja
palveluiden alikäyttöön. Sitä voidaan vähentää ja ennaltaehkäistä vaikuttamalla
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asenteisiin niin, että sosiaalietuuksien hakemista ei tarvitse hävetä, selkeyttämällä
ja yksinkertaistamalla hakukäytäntöjä, parantamalla neuvontaa ja tiedotusta sekä
tekemällä palveluntarvekartoituksia ja -suunnitelmia.
THL selvitti Sata-komiteaa varten maksukattojen yhdistämisen kustannusvaikutuksia asiakkaille. Selvityksen perusteella voi varovasti arvioida, että lääkekaton ylittäneistä 22.000:lla ja julkisen terveydenhuollon maksukaton ylittäneistä 14.000:lla
jää korvaukset hakematta. Matkakorvauksia jää asiantuntijoiden saaman palautteen perusteella usein hakematta, mutta matkakattojen alikäyttäjien kokonaismäärästä on mahdotonta esittää tarkkaa arviota.
Susan Kuivalainen on selvittänyt toimeentulotuen alikäyttöä ja arvioinut, että toimeentulotukea saajien määrä on vain 50 % oikeutetuista, toisin sanoen alikäyttäjiä
on noin 250.000 kotitaloutta. Vielä heikompi on tilanne omaishoidon tuen kohdalla: Elli Aaltosen ja Merja Salanko-Vuorelan (2009) selvityksen mukaan vain noin 10
% omaishoitajista (36.000) saa tukea – joten tukien alikäyttäjiä on noin 265.000,
joista neljä viidesosa hoitaa vaikeavammaista omaistaan.
Ulla Salmelaisen (2005) selvityksen mukaan myös eläkettä saavan hoitotuissa on
huomattavaa alikäyttöä: 65-vuotiaista 12 % täytti kriteerit saamatta hoitotukea.
Neuvontatyössä saadun kokemuksen perusteella myös kuntien vammaispalveluissa on alikäytön ongelma, esim. vaikeavammaisten henkilökohtaisten avustajien ja
myös avustustuntien osalta: vuoden 2011 alusta lähtien kodin ulkopuolisen avustamisen vähimmäismäärä on 30 h/kk. Alikäyttöä on myös perinteisissä kotipalveluissa, esim. kodinhoitopalveluissa.
Pienituloisten terveydenhuoltopalvelujen alikäyttö kasvattaa terveyseroja. On ilmeistä, että monisairaiden tiettyjä sairauksia – kuten esimerkiksi fibromyalgiaa –
hoidetaan heikosti. Myös mielenterveyspotilaiden ja päihderiippuvaisten hoidossa
on puutteita.
Työn katsotaan usein olevan parasta sosiaaliturvaa. Työttömyysluvut ovat kuitenkin
huolestuttavia, ja erityisen vaikea työllisyystilanne on pitkäaikaissairailla ja vammaisilla – huolimatta siitä, että asia on viime vuosina nostettu esille mediassa ja useissa
tutkimuksissa.
Esimerkiksi PTT:n Vammaisten työkyky -tutkimuksissa (2007 ja 2010). Tuki- ja liikuntaelinsairaiden ryhmä on TE-toimistoissa suurin diagnosoitujen henkilöiden
työnhakijaryhmä: 96.000:sta (2011) työnhakijasta on 35 % tuki- ja liikuntaelinsairaita. Erityisen vaikea tilanne on yli 55-vuotiailla tuki- ja liikuntaelin sairauksia
sairastavilla naisilla.

3.4. Asiakasmaksujen nykytila                    	
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumaksujen korotus vuoden 2016 alussa ja keväällä 2017 alkava asiakasmaksulain uudistus tekevät kyselyn entistä ajankohtaisemmaksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismäärät nousivat poikkeuksellisen paljon (27,5 prosenttia) 1.1.2016. Korotus koski kaikkia
tasasuuruisia palvelumaksuja mm. terveyskeskus- ja poliklinikkakäyntejä, lyhytaikaista laitoshoitoa ja lääkärintodistuksia. Myös palvelun käyttäjän vuotuinen omavastuu palvelumaksuista (maksukatto) nousi, tosin vain indeksin nousun verran.
Vuoteen 2016 saakka asiakasmaksuja ja maksukattoa on korotettu maltillisesti.
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Suomen sosiaali ja terveys ry:n (Soste) selvityksen mukaan suurin osa kunnista on
ottanut käyttöön vuoden 2016 tasokorotuksen täysimääräisenä. Otos kattaa lähes
3,8 miljoonaa asukasta, joka vastaa noin 70 prosenttia väestöstä. Käynti terveyskeskuslääkärillä voi siis tulla palvelun käyttäjälle varsin kalliiksi. Sen kokonaishinta
voi olla jopa 120 euroa, kun siihen lisätään mahdolliset matka- ja lääkekustannukset (terveyskeskus lääkärimaksu 20,90 euroa, Kelan matkakorvauksen omavastuu
2 suuntaa 50 euroa, lääkkeiden alkuomavastuu 50 euroa).
Asiakasmaksuilla on kaksi keskeistä tavoitetta: maksutulojen kerääminen ja palvelujen käytön ohjaaminen. Niillä katettiin vuonna 2013 noin 5-6,0 % kuntien
sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksista (STM, Kuntaliitto). Asiakasmaksujen
suuret korotukset saattavat johtaa siihen, että vähävaraiset jättävät käyttämättä
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Tämä puolestaan kasvattaa entisestään hyvinvointi- ja terveyseroja.

4. Kyselyn toteutus            
Monet järjestöt ja kirkon diakonityö ovat jo vuosia olleet huolissaan vähävaraisten
ihmisten mahdollisuudesta saada kunnallisia palveluita. Esimerkiksi Kirkon diakoniarahaston hakemuksissa tulee usein vastaan tilanteita, että vähävaraisuuden
johdosta ei ole hakeuduttu sosiaali- tai terveydenhuollon palveluihin. Työssäkäyvä
terve ihminen voi pitää kunnallisia asiakasmaksuja vähäisinä, mutta monelle köyhyysriskissä elävälle ne voivat olla kohtuuttoman suuria.
Hakemuksissa pienituloisella eläkeläisellä saattaa olla ulosotossa suuria summia
maksamattomia laskuja, jotka ovat pelkästään kunnallisia asiakasmaksuja. Ulosotto ja maksamattomat laskut ahdistavat ja niiden euromäärät ovat kasvaneet
huomattavasti siitä, mitä maksut ovat alun perin olleet. Joskus näitä erääntyneitä
maksuja maksetaan sosiaalitoimesta tai kirkon avustuksilla ja silloin julkisin tai kirkon varoin rahoitetaan käytännössä perintätoimistoja ja ulosottoa.
Velkaantuneelle ihmiselle on ollut ahdistavaa saada perintä- ja ulosottokirjeitä, kun
on tiennyt, että ei ole varaa kuitenkaan laskuja maksaa. Pahimmassa tapauksessa
on haettu pikaluottoa, jolla on maksettu asiakasmaksut, jotta perintäkirjeet loppuisivat. Näistä maksuista olisi voinut kuitenkin heti niiden syntymisen yhteydessä
hakea vapautusta tai kohtuullistamista, jos kyseinen ihminen ja viranomaiset olisivat asiasta tienneet ja mahdollisuudesta olisi tiedotettu.
EAPN:fin:n Terveys ja köyhyys -työryhmä toteutti aiheesta nettikyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää kuinka tunnettu asiakasmaksulain 11 § on ja kuinka paljon
sitä käytetään. Kyselyssä pyydettiin myös parannusehdotuksia lainkohdan soveltamiseksi ja aiheeseen liittyviä tarinoita.
Kyselyssä haluttiin selvittää asiakasmaksulain 11 §:n tunnettuutta, kohtuullistamiseen liittyvää päätöksentekoa, kohtuullistamisen yleisyyttä ja tiedottamista, asiakasmaksujen perintäkäytäntöjä sekä neuvontaa. Lisäksi kysyttiin toimenpide-ehdotuksia mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi sekä kertomuksia asiakasmaksulain
11 §:ään liittyen.
Kysely julkaistiin EAPN-Finin sivuille, Facebook-sivuille ja siitä tiedotettiin uutiskirjeessä sekä lähetettiin linkkiä erikseen levitettäväksi seuraaville tahoille:
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•
•
•
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•
•
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•
•
•
•

Kuka kuuntelee köyhää verkosto
Suomen sosiaali ja terveys ry
Kynnys ry
Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry
Eläkkeensaajien keskusliitto ry
Harvinaisten sairauksien verkosto
Hengitysliitto ry
”Yhteisesti vammaisten ihmisten asioista” -verkosto
Kuurojen Liitto ry
Neuroliitto ry
Diakoniatyöntekijät
Invalidiliito ry
Sosiaaliasiamiehet ry
Mielenterveyden keskusliitto
Aivovammaliitto ry
Kuntoutusohjaajayhdistys ry
Socialwork-health verkosto
Sydänliitto ry
Tulppa-kuntoutusverkosto
Talentia
Sosiaalialan osaamiskeskukset

Kaikkia tahoja pyydettiin myös levittämään tietoa eteenpäin mm. sosiaalisen median kautta.Kysely julkaistiin 8.9.2015 ja se oli auki 16.11.2015 asti. Vastauksia
saatiin yhteensä 884 kappaletta eri puolilta Suomea.
Vastaajien määrä: 884

Kuva 1. Vastaajien alueellinen jakautuminen (n=884)
Asun/toimin
Pohjois-Suomen alueella.
Itä-Suomen alueella.
Länsi-Suomen alueella.
Muulla Etelä-Suomen alueella.
Pääkaupunkiseudulla.
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5. Kyselyn tulokset
5.1. Vastaajat
Määräaikaan mennessä kyselyyn vastasi 884 henkilöä. 52 % vastaajista oli työntekijöitä (459 henkilöä). Julkisen alan, siis kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien työntekijöitä, vastaajista oli 263, kirkon työntekijöitä 151 ja järjestöjen
työntekijöitä 45. Asiakkaana tai potilaana vastasi 223 henkilöä.
Kirkon työntekijöistä lähes kaikki vastaajat olivat diakoniatyöntekijöitä. Lisäksi joukossa oli kuusi sairaalateologia, kolme nuorisotyössä työskentelevää ja yksi toiminnanjohtaja.
Järjestötyöntekijöiden ammattinimikkeinä oli mm. toiminnanjohtaja, lakimies, projektisuunnittelija, terveyspoliittinen asiantuntija, kuntoutussosiaalityöntekijä, kuntoutusneuvoja, sosiaalineuvoja, järjestösihteeri, kuntoutussihteeri, palveluohjaaja,
palvelutalon johtaja.
Asiakkaan tai potilaan läheisenä vastasi 66 henkilöä. Vapaaehtoistyöntekijänä kyselyyn vastasi 136 henkilöä.
Vastaajien määrä: 884

Kuva 2. Kaikki vastaajat (n= 884)
Vastaan tähän kyselyyn
läheisenä
kunnan/sairaanhoitopiirin vapaaehtoisena
seurakunnan vapaaehtoisena
järjestön vapaaehtoisena
työntekijänä tai kokemuskouluttajana
asiakkaana tai potilaana
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Kuntien työntekijöistä valtaosa 85,9 % työskenteli terveydenhuollossa. Heistä 65,9
% oli terveydenhuollon ammattilaisia, kuten terveydenhoitajia, sairaanhoitajia. fysioterapeutteja, lääketieteen ammattilaisia, hammas- ja lähihoitajia, kuntoutusohjaajia sekä ravitsemussuunnittelijoita. Terveydenhuollon työntekijöistä sosiaalityötä
tekeviä ammattilaisia oli 26,2 prosenttia.
Kuntien työntekijöinä vastanneista sosiaalihuollossa toimivista 51,4 % oli sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi vastaajissa oli palvelutalon johtajia, vanhustyönjohtaja, erilaisia ohjaajia, velkaneuvoja, perintäasiamies, jaostovalmistelija, suunnittelija, toiminnanjohtaja, toimistotyöntekijä ja kuntoutusohjaajia.
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Kuva 3. Kuntien
työntekijöinä
vastanneiden jakautuminen (n=263)
Kaavion
otsikko
10
35

218

terveydenhuollossa

sosiaalihuollossa

muualla

5.2. Asiakasmaksulain 11§:n tunnettuus
Asiakasmaksulain 11§ oli suurimmalle osalle vastaajista tuntematon. He joille lainkohta oli tuttu, olivat saaneet tiedon pääasiassa työn ja koulutuksen kautta. Kysymykseen Asiakasmaksulain 11 § on minulle entuudestaan tuttu (kyllä – ei) vastasi
69 %, että lainkohta ei ole tuttu.

Kuva 4. Asiakasmaksulain 11§:n tunnettuus (kaikki vastaajat, n=884)
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Asiakkaista, potilaista ja läheisitä 23 % tunsi kyseisen lainkohdan entuudestaan.

Kuva 5. Asiakasmaksulain 11 §:n tunnettuus
(asiakkaat, potilaat ja läheiset, n= 289)
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Kaikista työntekijöistä (kunnat, seurakunnat ja järjestöt) vain vajaat 40 % tunsi
asiakasmaksulain 11§:n entuudestaan.

Kuva 6. Asiakasmaksulain tunnettuus (kaikki työntekijät, n= 459)

39%

61%

Lainkohta on minulle tuttu

Lainkohta ei ole minulle tuttu

Kuntien työntekijöistäkin moni kuuli asiakasmaksulain 11§:stä ensimmäisen kerran tässä kyselyssä. Terveydenhuollossa toimivista (n=218) lainkohta oli tuttu 40
%:lle ammattilaisista. Sosiaalihuollossa toimivista ammattilaisista (n=35) lainkohdan tunsi 80 % vastaajista.
Kuntien työntekijöiden vastauksia:

”Työssäni käytän jatkuvasti myös asiakasmaksulainsäädäntöä”
”Olen tietoinen tälläisen lainkohdan olemassaolossa, mutta sitä ei ole tullut aktiivisesti sovellettavaksi pitkään aikaan eikä lain sisältö ole minulle yksityiskohtaisesti tuttu.”
” äsken kyselyn alusta lukemalla”(vastaus kysymykseen, mistä on saanut tietoa)
Sosiaalihuolto ja siihen liittyvä palvelujärjestelmä ovat keskeinen osa hyvinvoinnin ja perusoikeuksien toteuttamista. Jokaista kansalaista suojaa perustuslain 19
pykälä (731/1999,19§) joka turvaa meille kaikille oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon
turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä
lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Laki velvoittaa julkisen vallan järjestämään riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Se velvoittaa myös julkisen
vallan edistämään väestön terveyttä ja jokaisen oikeutta asumiseen.
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Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, 6§) muistutetaan, että kunnan asukkaiden saatavissa on oltava sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta. Sitä järjestettäessä on tarvittaessa toimittava yhteistyössä terveydenhuoltolain (1326/2010) 13 §:ssä tarkoitettua terveysneuvontaa järjestävän perusterveydenhuollon sekä muiden toimialojen
kanssa.
Hallintolain (6.6.2003/434) Neuvontapykälässä (8§) tähdennetään viranomaisen
velvollisuudesta antaa toimivaltansa rajoissa asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää maksutonta neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan,
sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen.

Kuva 7. Tunnettuus (sosiaalityöntekijät, n= 35)
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Kuva 8. Tunnettuus (järjestöjen työntekijät, n=45)
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Järjestöjen työntekijöistä (n=45) 20 tunsi lainkohdan entuudestaan. Asia oli tuntematon 25 vastaajalle.
Kyselyyn vastasi 136 vapaaehtoistoimijaa. Asiakasmaksulain 11 § oli entuudestaan tuttu lähes neljäsosalle vastaajista. Noin 20 % niistä vastaajista, jotka tunsivat lainkohdan entuudestaan, oli neuvonut asiakkaitaan tai läheisiään käyttämään
asiakasmaksulain 11 §:n mahdollisuutta saada vapautusta tai alennusta sosiaali- ja
terveydenhuollon maksuihin.
Vastaajat olivat saaneet asiakasmaksulain 11 §:stä tietoa pääasiassa työn tai koulutuksen kautta, perehtymällä itse tai vapaaehtoistyössä (esimerkiksi kunnan luottamustoimi).
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5.3. Päätöksenteko
Kuntien työntekijöiltä kysyttiin myös, kuka tekee asiakasmaksulain 11 §:n mukaiset
päätökset maksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä.
Terveydenhuollossa toimivista vastaajista 68,1 % vastasi, ettei tiedä kuka päätöksen tekee. Moni toi esiin maksuista päättävän olevan talous- tai hallintojohtaja tai
sairaalan ylilääkäri. Myös toisenlaisiakin vastauksia annettiin tähän kysymykseen,
vaikka sitä ei ollut laitettu vaihtoehdoksi:

”keskussairaalassa maksuja ei alenneta”
Maksuttomia käyntejä tuotiin myös esiin, jolloin keskustelua aiheesta ei käyty. Näitä
käyntejä sanottiin olevan mm. kouluterveydessä, neuvolassa ja osin psykiatrisessa
hoidossa.

”En ole täysin varma, mutta mielestäni kyseessä olevan alueen päällikkö tekee
päätöksen.”
”Talousjohtaja (kai?)” ”Kuntayhtymän hallitus olettaisin”
”En tiedä, koska en ole “törmännyt” asiaan potilastyössä. Tarvittaessa tieto helposti
selvitettävissä organisaatiosta.”
Vastauksista voitaneen tulkita hivenen epävarmuutta siitä, kenelle päätöksenteko
kuuluu tai miten ammattilainen toimisi tilanteessa. Samoin päätöksenteon byrokraattisuus tuli esiin.

”Sairaalan henkilöstöpäällikkö asiakkaan potilastoimistoon jätetyn anomuksen tai
asiakkaan hoitoyksikön sosiaalityöntekijän anomuksen perusteella.”
Sosiaalihuollossa toimivien osalta tietoisuus päätöksenteosta oli selkeämpi, mutta
heilläkin oli osin epävarmuutta toimintatavasta ja koko prosessin kulusta.

”Asiakasmaksupäällikkö ja perintäasiamies” ”Taloushallinnon päällikkötaso”
”sosiaalityöntekijä tekee laskelmat, päätöksen tekijää en tiedä”
”En tiedä - toimin x eri kunnan sosiaaliasiamiehenä, ja maksun alentamis- tai
perimättäjättämisratkaisun tekijä vaihtelee kunnittain. Joskus päätöksentekijänä
lienee johtava viranhaltija, mutta myös esim. vanhustenhuollon työntekijä voi
alennuksen tehdä.”
”Pyynnön tekemisessä avustan minä, pyyntö osoitetaan kaupungin koordinaattorille”
”Se on ollut ja on edelleen epäselvää.”
”Aivan äskettäin on kaupungin internet-sivulle tullut sitä koskeva ohje, joka on
kuitenkin “piilotettu” liitetiedostossa olevan linkin taakse. Siinä on ensimmäistä
kertaa ilmoitettu yksi osoite (sosiaali- ja terveystoimen esikunta), johon hakemukset pitäisi lähettää. Epäilen, että tieto tästä ei vielä ole kovinkaan tunnettu.”
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5.4. Kohtuullistamisen yleisyys
Kuntien työntekijöiltä kysyttiin, onko alennusta tai maksun poistamista käytetty.
Organisaatiossamme on viime vuoden aikana myönnetty alennusta tai vapautusta
asiakasmaksulain 11 §:n perusteella
Vastaajien määrä: 253

Kuva 9. Vuoden aikana myönnetyt kohtuulistamiset (n=253)
Kaavion otsikko
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”En ole ikinä kuullutkaan moisesta!!”
Asiakasmaksuista tehtyjä alennus- tai vapautuspäätöksiä ei pääosin tiedetty tehdyn
ja vain muutama vastaajalla oli tietoa siitä, että kielteinen päätös on tehty.

”Sosiaalitoimistossakaan työntekijä ei tiennyt, mistä maksualennusta tai -vapautusta haetaan (kysymys oli päivähoitomaksusta). Lopulta ohje oli että sitä haetaan
lapsen päiväkodista, jossa ei myöskään tiedetty tarkkaan, miten pitää menetellä.
Hakeminen ja sen selvittäminen, mistä ja miten haetaan, osoittautui lopulta aika
nöyryyttäväksi, ja hakija joutui monen viranomaisen “ihmeteltäväksi””
Vastausten perusteella voitaneen sanoa, että vakiintunutta käytäntöä ei näyttäisi
olevan, eikä asiakkaiden polkua tällaisissa haastavissa tilanteissa seuraa kukaan ja
he jäävät hyvin yksin eri toimijoiden välimaastoon.

”Tällä hetkellä, kun käytäntö ei ole selkeä, on jonkin verran pallottelua asialla
(terv.huollosta ohjataan hakemaan toimeentulotukea, sos.huolto ohjaa terv.huoltoon).”
”Kunnan sosiaalitoimessakaan ei ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä asiasta
mainittu, vaan soitettiin uudestaan vasta myöhemmin ja ohjattiin potilasta asiassa.”
”Tarvitseva ei ole voinut ottaa palveluja vastaan, koska ei pysty maksamaan niitä.
Mahdollisimman itsenäinen ja turvallinen kotona asuminen vaarantuu!”
Vaikutelma asiakasmaksulain 11 pykälän käyttämättömyydestä näyttää vahvistuvan tämän vastauksen perusteella. Epätietoisuutta, toimintaohjeiden ja tiedon
puutetta tuntui olevan runsaasti. Asiakkaan ja potilaan pompottelua eri viranomaisten välillä oli johtuen siitä, ettei tiedetty kuinka toimia ja kenelle asia kuuluu.
Maksuja oli myös peritty niiltä, joilta sitä ei olisi saanut periä, kuten veteraaneilta.
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Näiden maksujen takaisin saaminen on hankalaa, jos asiakas on maksanut. Haastavaa näytti olevan toimeentulotuen ja asiakasmaksulain pykälän käytön rajapinnat
ja erityisesti asiakasmaksulain 11 pykälän toisen momentin ”löyhä” kirjaus. Avun
tarvitsijoita on myös ohjattu neuvottelemaan maksujen osittamisesta.

”Tilanne on käytännössä se, että laskutus jonne kehotetaan asiakasmaksulain 11
§:n mukaisissa tilanteissa ottamaan yhteyttä, ei ota kantaa muuhun kuin laskun
eräpäivän siirtämiseen. He eivät osaa ohjeistaa asiakkaita maksun alentamiseen
sosioekonomisin syin. Tulosyksikön johtajatkaan eivät ole tietoisia asiasta. Pykälä
ei käytännössä toimi.”
”Potilasta ohjattu hakemaan toimeentulotukea, koska shp:ssä ei mitään ohjetta
asiasta ole eikä yksikään sos.tt ole koskaan asiaa nähnyt näinpäin, että maksun
poistaminen on ensisijainen suhteessa toimeentulotukeen. Asiakas ei halunnut
hakea toimeentulotukea vaan halusi maksaa laskunsa osissa. Tähän asiakas oli
tyytyväinen.”
Kysyimme myös kaikilta ryhmiltä, tunsivatko vastaajat yhtään henkilöä, joka olisi
saanut maksuunsa asiakasmaksulain 11 §:n perusteella alennusta tai vapautusta.
Kaikista vastanneista 77,5 % ei tietänyt yhtään henkilöä, joka olisi saanut vapautusta tai alennusta sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista. Noin 10 % vastanneista
ilmoitti tuntevansa enemmän kuin yhden henkilön, joka oli saanut vapautuksen tai
alennuksen asiakasmaksulain 11 § perusteella.
Vastaajien määrä: 401

Kuva 10. Tiedän henkilöitä, jotka ovat saaneet vapautuksen tai
alennuksen (n=401)
Tiedän henkilöitä, jotka ovat saaneet vapautusta tai alennusta sosiaalija terveydenhuollon maksuista
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5.5. Ohjeistus
Selvä epäkohta näyttää olevan, että kuntien työntekijät eivät saa riittävästi ohjeistusta asiakasmaksulain 11§:n soveltamiseen. Vain 14 % vastanneista kuntien ja
sairaanhoitopiirien työntekijöistä ilmoitti saaneensa työnantajalta riittävän ohjeistuksen lainkohdan osalta.
Vastaajien määrä: 250
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Kuva 11. Työnantajalta riittävä ohjeistus asiakasmaksulain
11 §:n soveltamiselle (n=250)
Olen saanut työnantajaltani mielestäni riittävän ohjeistuksen
asiakasmaksulain 11 §:n soveltamiselle
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5.6. Hakemisen helppous
Kaikista vastaajista 5 % piti hakemista helppona, 27 % vaikeana, 68 % ei osannut
sanoa, olisiko hakeminen helppoa vai ei. Työntekijöiden osalta luvut olivat lähes samat. Myös työntekijöiden joukossa oli suurin osa niitä, joilla ei ollut asiasta ilmeisesti kokemusta, koska 70 heistäkin vastasi ”en osaa sanoa” kohtaan ”Kokemukseni
mukaan sosiaali- tai terveydenhuollon asiakasmaksun alentaminen tai poistaminen
on helppoa/vaikeaa”
Vastaajien määrä: 653

Kuva 12. Hakemisen helppous (n= 653)
Kokemukseni mukaan sosiaali- tai terveydenhuollon asikasmaksun
alentaminen tai poistaminen on
en osaa sanoa
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Hakemisen helppoutta lisäisi, jos tähän kohtuullistamisen hakemiseen olisi käytössä valmis kaavake. 15 % kuntien työntekijöinä vastanneista kertoi, että heillä on
käytössään valmis lomake. Pääsääntöisesti tällaista lomaketta ei ollut ja kyselyyn
vastanneet tuovat esiin vahvasti esimiesten ja johdon tuen tarpeen sekä selkeiden linjausten ja ohjeistuksen tarpeen asiakasmaksulain käytöstä. He tuovat esiin
huoltansa linjausten ja ohjeiden puutteen. Asiakkaan ja potilaan näkökulmasta on
huolestuttavaa ammattilaisten tietämättömyys asiakasmaksulain sisällöstä.
Vastaajat kertoivat myös sen käytännön soveltamisen hankaluudesta ja monimutkaisuudesta. Esiin tuotiin myös asiakasmaksulain sekavuus ja tilkkutäkkimäisyys.
Vastaajien määrä: 224
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Kuva13. Organisaatiossa käytössä valmis lomake asiakasmaksun
alentamiseksi tai poistamiseksi (n= 224)
Organisaatiossamme on käytössä valmis lomake asiakasta tai potilasta
varten maksun alentamiseksi tai perimättä jättämiseksi
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5.7. Tiedottaminen
Kyselyssä selvitettiin avoimella kysymyksellä, miten asiakasmaksulain 11 §:stä tiedotetaan. Myös tämä kysymys oli osoitettu vain julkisten alojen työntekijöille.
Vastaajien määrä: 188

”Tietääkseni ei mitenkään.”
”Tiedotus vain asiakkaan kysyessä asiaa tai valittaessa.”
”koska sairaalassa ei maksuja alenneta ei erityisemmin informoida potilaitakaan
ko. pykälästä”
”Ei juuri mitenkään, koska kyseistä lakikohtaa ei sovelleta tarpeen mukaisesti.
”Todella huonosti, edes työntekijät eivät tunne käytäntöä”
Yli puolet kysymykseen vastanneista kertoi suoraan, ettei tiedä miten tiedotetaan.
Vastaajat kertoivat, etteivät edes ammattilaiset tiedä asiasta. Huolestuttavaa on,
että vastuu asian esille ottamisesta näyttää pääsääntöisesti jäävän tuen tarpeessa
olevalle.
Kuvailevaa on, että jos ohjeistusta annetaan, se on hyvinkin epämääräistä tiedottamista ja neuvomista hoitomaksupäätöksessä, laskussa, nettisivuilla, sairaalan tullessa, sairaalan ilmoitustaululla tms. Osa vastaajista kertoi sosiaalityöntekijän kertovan. Tarkkoja mainintoja asian selventämisestä tuli myös esiin, mutta valitettavasti
vain muutamia. Muutama vastaaja kertoi valmiin lomakkeenkin olevan olemassa.
Kokonaisuutena asiasta ei tiedetty, tai esitettiin asiasta kerrottavan ”ehkä tai kai”
jollakin tavoin

”Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehtäessä”
”Hoitosuhteen aloituksen ja kartoitusvaiheen aikana kirjallinen ohjeistus.”
”En ole nähnyt tiedotteita, mutta potilasasimieheltä olen saanut hyvää ohjeistusta
asiakkaiden auttamiseksi”
”Sosiaalityöntekijät kertovat asiasta asiakkailleen”
”Vuodeosastoilla osastosihteerit tiedottavat potilaalle ja hänen läheisilleen asiakasmaksukaton täyttymisestä.”
”Hoitomaksupäätöksessä on muutoksenhakuohje (“tähän viranhaltijapäätökseen
tyytymättömällä on oikeus hakea muutosta...”) , mutta kyseistä lakikohtaa tai sen
sisältöä ei erikseen mainita.”
“Ohjataan olemaan yhteydessä johonkin.”
”olisikohan laskun liitteenä, en tiedä”
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”Sähköpostitse tullut lomake, joka teipataan kiinni ilmoituskopin ikkunaan”
”Ilmoitustauluilla on kaikkien nähtäville laitettu mielestäni tiedot asiakasmaksuista.”
”en tiedä, en ole kuullut, laskutus ei kuulu työnkuvaan”
Huomioitavaa on, että myös Valtiontalouden tarkastusvirasto laillisuustarkastuskertomuksessaan 12/2014 on puuttunut tähän asiakasmaksulain käytännön toteutumisen epäkohtaan toteamalla: ”Siltä osin kuin palveluiden tai toimintojen voidaan
katsoa kuuluvan sosiaalipalveluihin, niistä voidaan periä maksuja siten kuin laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään. Toimeentulotukilain
viimesijaisuuden takia asiakasmaksujen alentaminen tai kokonaan perimättä jättäminen on ensisijaista toimeentulotukeen nähden. Tarkastuksen perusteella tätä
periaatetta ei ole johdonmukaisesti sovellettu.”

5.8. Perintä
Maksuvaikeuksissa olevat joutuvat usein maksamaan huomattavia perintäkuluja.
Jos asiakasmaksut menevät perintätoimiston perittäväksi, saattaa perintäkulujen
osuus nousta alkuperäisen velan pääomaan nähden merkittäväksi, koska asiakasmaksut ovat usein pieniä. Monissa kunnissa käytetään yksityistä perintätoimistoa.
Julkisten alojen työntekijöiltä kysyttiin perintätoimiston käytöstä asiakasmaksujen
perinnässä. Noin puolet vastaajista vastasi, että asiakasmaksujen perinnässä käytetään perintätoimistoa. 40 prosenttia ilmoitti, ettei tiedä asiasta. 5 % vastaajista
tiesi, ettei perintätoimistoa käytetä.
Vastaajien määrä: 252

Kuva 14. Perintätoimiston käyttö (n=252)
Jos asiakkaanne tai potilaanne laskun maksu on myöhässä, käytetäänkö
organisaatiossanne perintätoimistoa?
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Asiakasmaksuissa ei saa antaa ulosottoperintävaltuutusta. Veroulosottoasetuksen
2 §:n viimeisessä lauseessa todetaan, ettei raha- ja luottolaitos, perimisliike tai muu
asiamies voi veronulosottoasiassa esiintyä velkojan toimeksiannosta hakijana. Asiakasmaksut ja viivästyskorko ovat suoraan veroulosottomenenettelyllä perittäviä
saatavia (asiakasmaksulaki 17 §). Perintätoimisto ei voi hakea ulosottoa kunnan
toimeksiannosta kunnan asiakasmaksusaatavissa. Perintätoimisto voi panna vain
omat perintäkulunsa suoraan veronulosottoperintään (perintälaki 10 § 3 mom).
Jollei kunnalta toimeksiannon saanut perintätoimisto saa kunnan saatavia vapaaehtoisesti perityksi, se palauttaa perintäasian kunnalle ulosottoperintää varten. Jos
myös perintätoimiston omat perintäkulut ovat maksamatta, toimisto perii kulunsa
suoraan ulosotolla velalliselta.
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Saatuaan perintäasian takaisin perintätoimistolta kunta panee ulosottoon asiakasmaksurästit viivästyskorkoineen. Niihin ei sisällytetä kunnan omia perintäkuluja/”karhukirjekuluja”, koska ne eivät ole suoraan ulosottokelpoisia.
Valtaosa vastaajista ei tiedä selvitetäänkö tilannetta ennen ulosottoon siirtymistä.
25 % kyselyyn vastanneista kuntien työntekijöistä vastaa, että selvitystä ei tehdä.
Kyselyn mukaan niissä tapauksissa, joissa velallisen tilanne selvitetään, selvitystyön
tekee usein sosiaalityöntekijä, mutta selvittäjäksi mainittiin myös toimistosihteeri
tai talousjohtaja. Jälleen kerran näyttää edellytyksenä olevan asiakkaan tai potilaan
oma aktiivisuus ja ymmärrys ottaa asia itse esille.

”Jos saamme asiakkaalta tulo- ja menoselvityksen, jonka avulla selvitys ja lupa sen
tekemiseen saadaan”
”sos.tt. jos asia tulee puheeksi, ei automaattisesti kukaan”
”vain silloin kun potilas ottaa asiassa yhteyttä”
”Se viranhaltija, joka on tehnyt päätöksen maksusta tai osastosihteeri.”
”sosiaalityöntekijä”
”asiakasmaksuyksikön viranhaltija”
”talouspäällikkö”
”palvelutalon johtaja”

5.9. Neuvonta
Vastanneista julkisen alan työntekijöistä 27,5 % ilmoitti, että on neuvonut asiakkaita tai potilaita käyttämään asiakasmaksulain 11 §:n mahdollisuutta saada vapautusta tai alennusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin
Vastaajien määrä: 246

Kuva 15. Julkisten alojen työntekijöiden antama neuvonta (n=246)
Olen neuvonut asiakkaita/potilaita käyttämään asiakasmaksulain 11 §:n
mahdollisuutta saada vapautusta tai alennusta sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuihin
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Muista kyselyyn vastanneista (järjestöjen ja kirkon työntekijät sekä asiakkaat ja potilaat itse) 21,7 %, eli lähes yhtä iso osuus kuin julkisen alan työntekijöillä, ilmoitti
neuvoneensa muita asiakkaita ja potilaita hakemaan asiakasmaksujen kohtuullistamista.
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5.9. Palvelun käyttäjien ja läheisten
omat vastaukset		
Tavallisin väylä, miten ihmiset ovat hankkineet tietoa on ottaa siitä itse selvää vertaisilta, internetistä tai esimerkiksi lukemalla suoraan laista.

Kuva 16. Mistä asiakkaat ja läheiset ovat saaneet tietoa (n= 43)
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Maksunalennuksen hakeminen koetaan hyvin vaikeaksi. Palvelun käyttäjistä vain
kaksi piti sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen alennuksen hakemista helppona.
Suurin osa vastanneista (161) ei osannut sanoa onko hakeminen vaikeaa vai helppoa. Tämä todennäköisesti kertoo siitä, että vastaajat eivät ole hakeneet kohtuullistamista, kun eivät ole tienneet sen olevan mahdollistakaan.
Hieman yli neljännes vastanneista palvelun käyttäjistä ilmoittaa joutuneensa maksuvaikeuksiin sosiaali- tai terveydenhuollonmaksujen johdosta. Yleisimmin silloin
laskua on perinyt perintätoimisto, mutta osalla lasku on mennyt ulosottoon asti.

Kuva 17. Sosiaali- tai terveydenhuollon laskun perintä (n=99)
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Potilaana ja asiakkaana vastanneista 17 oli hakenut asiakasmaksusta vapautusta
tai alennusta

Kuva 18. Alennuksen tai vapautuksen hakeminen (n= 217)
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Ihmiset jäävät usein yksin joutuessaan maksuvaikeuksiin. Tässäkin kyselyssä tavallisinta oli, että kukaan ei auttanut hakemisprosessissa.

Kuva 19. Minua auttoi alennuksen tai vapautuksen hakemisessa (n= 16)
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Avoimissa vastauksissa kysyttiinkin:

”Milloin tämä laki on tullut voimaan? Miksi siitä ei ole annettu selvää tietoa? Olisinko minä voinut saada vapautuksen tämän ulosoton välttämiseksi?”
Neljännes asiakkaista ilmoittaa joutuneensa maksuvaikeuksiin sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen takia. Kunnat ovat käyttäneet asiakkaiden maksujen perimiseen usein miten ulkopuolista perintätoimistoa.

5.10. Asiakasmaksulain 11 §:n
soveltamisen kehittäminen
Vastaajilta kysyttiin kehittämisehdotuksia. Kysymykseen vastasi 524 vastaajaa. Ylivoimaisesti eniten peräänkuulutettiin tiedottamista, sekä palvelun käyttäjille että
työntekijöille. Selkeää valtakunnallista ohjeistusta ja siihen liittyen helppokäyttöistä
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lomaketta ja nopeaa käsittelyä toivottiin monessa vastauksessa. Myös muita viestejä
välitettiin:

• Nyt tämä pykälä jää kokonaan kertomatta ja potilaan ohjaa hakemaan toimeentulotukea, jossa kuitenkin selkeät pelisäännöt. Vaihtoehtoisesti ohjaa potilaan neuvottelemaan maksusuunnitelmasta pot.toimiston kanssa.
• Asiassa toimiminen on asiakkaan, omaisen tai asioidenhoitajan vastuulla. tuloselvityksen tekeminen voi olla ylivoimaista.
• Asiakaslaskutus lähettää laskut perintään ilman että esim. sosiaalityöntekijälle
ohjattaisiin selvitysen tekminen miksi maksu myöhästyy. Aiemmin tällaista käytäntöä
oli mutta organisaatiomuutosten myötä tästä on tietääkseni kokonaan luovuttu
• Toimeentulotuen pitäisi mielestäni olla ensisijainen laki, jota sovelletaan kun on
kyse sairaalan pkl-tai osastomaksuista.
• Asiakasystävällisyyttä ja harkinnanvaraisuuden lisääntymistä.
• Tällaisia tietoja ei saa pantata ja piilotella tavallisilta kansalaisilta. Liian monet
etuudet ovat piilossa, kaikesta pitää itse ottaa selvää ja sitten kysyä ja anoa, voisinko
saada tämän edun ja avun. On paljon ihmisiä, jotka eivät helposti pyydä apua, eivät
esim. ole sosiaalityöntekijän asiakkaina, vaikka se olisi toimeentulon kannalta tarpeellista. Näiltä ihmisiltä varsinkin tällaiset avut jäävät saamatta.
• Tätä lakia voitaisiin paljon enemmän soveltaa! Tarvetta sille olisi.
• Minun kokemukseni mukaan käytännössä lakia ei sovelleta. Laki on hyvä ja tarpeellinen mutta sitä ei ilmeisesti valvota millään lailla joten lakia ei noudateta.
• Jokaisella pitää olla mahdollisuus hoitoon.
• Jo ennen tätä vaikeaa taloudellista tilannetta, kunnat aika harvoin lähtivät maksun
alentamiseen tai ylipäätään siitä tiedottivat asiakkaille. Nykyiset ikäihmiset eivät lähde kovin helposti anelemaan maksujen poistoja tai ylipäätään osaa sitä tehdä. Vaikeinta on hakea toimeentulotukea. Se on vielä monille hävettävää ja etenkin, jos siihen saa hylkäävän päätöksen. Tulorajathan ovat hyvin tiukat. Siksi pitäisin tärkeänä
huomioida tulorajat siten, että maksu olisi jo riittävän alhainen sitä määrittäessä.
Mahdollista olisi myös niin, että vanhuspalvelulain mukainen vanhustyön vastuuhenkilö arvioisi asiakkaan maksukyvyn huomioiden ikäihmisen kokonaistilanne.
Kuva 20. Koonti kehittämisehdotuksista (n= 524)
Kehittämisehdotuksia
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Konkreettisia käytännöllisiä ehdotuksia:

• Päätöksissä ja laskuissa tulee olla maininta, että ko. on maksu, joka on asiakasmaksulain alainen ja miten sen alentamista tai poistoa voidaan hakea.
• Maksujen perusteista iso kyltti terveysasemalle
Vastaajien väsymys järjestelmään tai ihmisiin välittyi joistain vastauksista:

• Ei mitään armopaloja anomuksilla. Ei jaksa enää yhtään anomusta lisää.
• Että sen väärinkäytökset voitaisiin eliminoida.
• Kunnille määrätään velvoite tiedottaa asiasta vaikkapa tekstillä jokaisen laskun
yhteydessä. On tärkeää myös kieltää kuntia käyttämästä perintäyrityksiä laskujen
karhuamisessa, koska se on kohtuutonta ihmisten vaikeissa tilanteissa, ja koska ne
aiheuttavat kohtuuttomia lisälaskuja ja täysin kohtuuttomia tilanteita ihmisille,
jotka haluavat hoitaa hyvin asiansa, mutta joiden mahdotonta tehdä niin tulojen
pienuuden ja sairauksien takia.
• Lain sisältö pitää olla kuntaa velvoittavampi, Silloin kun on perusteltuja syitä, on
maksu alennettava tai poistettava kokonaan.
• Myös julkisessa keskustelussa olisi tuotava esille lain suoma mahdollisuus.
• Pidetään maksut tarpeeksi alhaisina, että tulkintoja ja byrokratiaa ei tarvita.
• Se on oikein että jos asiakas on niin huolimaton että ei maksa laskujaan ajoissa
siitä pitää häntä rangaista.
• Työssäni näin vakavia takaisinperintöjä, kun maksamatta oli jäänyt laskuista
joitakin senttejä tai euroja ja ne siirrettiin suoraan perintätoimistoon kiinnittämättä summaan huomiota. En tiedä, miten voitaiisiin automatisoida myös kunnan taholta ko. pykälän laaja-alaista toteutumista. Ehkä jokin harkinta pitäisi kunnalle
vahvistaa ja joku taho seuraisi sitä, millaisia laskuja päätyisi perintään ja millaisia
summia yksittäisten ihmisen kohdalla takaisinperinnöistä voi kehittyä. Pitäisi avata
tarkemmin myös sitä, paljonko laskut kasvaa perintätoimistoissa. Minulle tietooni
tulleessa pienimmässä laskussa oli tainnut jäädä maksamatta 20 snt.!
Kuntien työntekijöiden vastauksissa tärkeimpänä esille nousee tiedottaminen, selkeät kirjalliset ohjeet. Ammattilaiset toivovat yhtenäisiä ja selkeitä linjoja ja tiedottamista. Asiakkaille ja potilaille toivottiin selkeitä ohjeita ja tiedottamista ja valmista lomaketta. He toivovat selkeiden ja helppojen käytänteiden luomista sekä koulutusta.

”Yhteinäisiä selkeitä linjoja, ja että potilaan kokonaistilanne kartoitetaan hyvin- ei
vain lähihistorian osalta vaan laajemminkin.”
”Selkeät ohjeet ylemmältä taholta, miten em pykälää noudatetaan kuntayhtymän
ylläpitämissä yksiköissä”
”Potilaan kokonaistilanteen arviointia. On kurjaa, että sairaalahoidosta aiheutuvat laskut voivat hankaloittaa potilaan tiukkaa taloudellista tilannetta entisestään.
Laskut siirtyvät todella nopeasti perintään.”
”Tiedottaminen asiakkaille sekä riittävä koulutus työntekijöille, selkeät ohjeet ja
valmiit lomakkeet”
Johdon ja esimiesten ohjeistusta kaivattiin paljon. Selkeää epätietoisuutta oli lain
toteuttamisesta ja tulkinnasta, milloin tulee asiakasmaksulaki ottaa käyttöön, milloin ohjataan toimeentulohaun piiriin ja milloin mahdollisesti ehdotetaan maksujärjestelyjä. Vastaajat peräänkuuluttivat myös kuntien välistä tasavertaista kohtelua,
oikeutta.
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”Asia tehtävä helpoksi ja siitä tiedotettava myös ylemmällä tasolla. Rivityöntekijän
vaikutusmahdollisuus hyvin pieni.”
”Selkeää ohjeistusta. Perusteet alentamiselle pitäisi ollaa samaan tapaan kuin pitkäaikasimaksun määräämisessä. Nyt tuntuu, että pitäisi ohjata “kerjuulle” tilittämään elämäänsä taholle, jolle se ei kuulu. Oma rooli myös asiassa epäselvä.
Nyt tämä pykälä jää kokonaan kertomatta ja potilaan ohjaa hakemaan toimeentulotukea, jossa kuitenkin selkeät pelisäännöt. Vaihtoehtoisesti ohjaa potilaan neuvottelemaan maksusuunnitelmasta pot.toimiston kanssa”
”asiasta pitäisi tiedottaa paremmin ylemmältä taholta alemmalle taholle.”
”Eri kunnissa asuvien kansalaisten tulisi olla keskenään samanarvoisessa asemassa”
Oikeusturva ja tasavertainen kohtelu nousivat monessa vastauksessa kehityskohteiksi:

”Tällaisia tietoja ei saa pantata ja piilotella tavallisilta kansalaisilta. Liian monet
etuudet ovat piilossa, kaikesta pitää itse ottaa selvää ja sitten kysyä ja anoa, voisinko saada tämän edun ja avun. On paljon ihmisiä, jotka eivät helposti pyydä
apua, eivät esim. ole sosiaalityöntekijän asiakkaina, vaikka se olisi heidän oikeutensa.”
”Lakiin kirjattu oikeus on tärkeintä, silloin sitä tulee käyttää. Järkevää olisi käyttää ja poistaa näitä maksuja jota muuten joutuisi kalliimmalla maksamaan toimeentulotuella tai diakoniatyöstä. ”
Eri auttajatahojen yhteistyötä, tiedotusta ja tiedon kulkua peräänkuulutettiin.

”Sujuvampaa yhteensovittamista esimerkiksi terveydenhuollon maksujen vs. toimeentulotuen tietojen välillä. Tietosuoja perusturvan sisällä luo tilanteita, joissa
yksi luukku laskuttaa ja toinen maksaa sitten takaisin. Väliin jää ihminen, jolle
tämä kaikki tuottaa paljon työtä ja usein myös ahdistusta, lääkkeiden hankinnan
siirtämistä, ravinnosta tinkimistä jne.”
Koulutus nousi kehitettävien asioiden listalle:

”Etuuksien myöntämispäätösten antajien kouluttaminen/ ohjaaminen asiakasystävällisyyteen. Ketä varten työtä teemme -työnantajaa vaiko avuntarpeessa olevaa varten?” ”Samoin kuntien ja kuntainliittojen reskontran/ perinnän ja asiakaspalvelun henkilöstön valistaminen asioiden lainmukaisuudesta on tarpeen.2
Perintätoimea tulisi kehittää:
”Jos asiakas ei pysty maksamaan maksuaan, siitä seuraa tavallisesti vain suurempi kierre, kun maksu menee ulosottoon jne., olisi tietenkin järkevämpää poistaa
häneltä koko laskun perintä.”
”Olen nähnyt paljon varsikin sairaalalaskuja, jotka asiakkaan maksukyvyttömyyden takia ovat maksamatta ja perinnässä, jonka sitten viime kädessä kunta
maksaa. Jos laskujen päivämäärä ei vielä ole erääntynyt, olen neuvonut pyytämään
apua sosiaalityöntekijöiltä, jos ne on maksamatta erääntymisen jälkeen, olen vain
ihmetellyt, että onko meillä todellakin tähän mielettömyyteen rahaa, että sitten
jälkeen päin maksetaan perintäkuluja myöten. Tieto lain olemassa olosta on arvokas, kiitos siitä, että kyselyn myötä sain sen tietää. ”
”Sen tarjoaman inhimillisyyden käyttäminen ja, että se olisi yleisemmin tiedossa
ja sitä olisi helppo saada. Esimerkiksi, minusta on hassua, ettei sitä esimerkiksi
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käytettäisiin Perustoimeentuloa saavien kanssa automaattisesti.”
”Minun kokemukseni mukaan käytännössä lakia ei sovelleta. Laki on hyvä ja tarpeellinen mutta sitä ei ilmeisesti valvota millään lailla joten lakia ei noudateta.”
Myös joustavuutta toivottiin:
”Että asiakasmaksulain pykälää sovellettaisiin automaattisesti ainakin niiden
henkilöiden kohdalla, jotka ovat jatkuvan tai lähes jatkuvan toimeentulotuen tarpeessa. Henkilön vähävaraisuuden/varattomuuden toteamiseen pitäisi olla jokin
selkeä systeemi, sillä sosiaalitoimi ei saa salassapitopykälien takia luovuttaa tietoa
niille, jotka asiakasmaksuista päättävät.”

Asiakkaiden ja läheisten ehdotuksia
”Ei kaikki ilkeä kertoa et ei ole rahaa millä maksaa laskua tai lääkkeitä.”
1. Asiasta tiedottaminen – ”että joku ees kertois tästä”
a. Laskun mukana voisi tulla esite tai infopaketti asiasta.
b. Asiasta kerrotaan tarpeeksi aikaisin, jottei asiakas pohdi maksu asioita etukäteen
turhaan tai maksut keräänny perintäyrityksille.
c. ”Tietoiskun tai -paketin antaminen asiakkaalle, jossa olisi selvitetty muitakin sosiaaliturvaan liittyviä etuuksia ja korvauksia. Esim. Kelan etuudet (vammaistuki,
hoitotuki), erilaiset maksukattoasiat ja esim. matkojen ov-osuudet. Ohjaaminen
toimeentulotuen hakemiseen, mikäli asiakas tuo esille maksukyvyttömyyttään.”
d. ” Yleensäkin potilaille pitäisi tiedottaa heidän oikeuksistaan paremmin. Jos on
pitkään sairaana ja joutuu puolikuntoisena hoitamaan asiat, ei jaksa etsiä uutta
tietoa kovinkaan helposti. ”
2. Hakemisen helpottaminen ja säännösten selkeys.
Tämä vähentäisi byrokratiaa ja nopeuttaisi käytäntöjä. Tästä tulee säästöä ja se
myös vähentää asiakkaan stressiä mikä osaltaan voi tuoda lisäsäästöä.

a. Avoimesti kerrotaan, miten asiakasmaksua voi hakea ja millä perusteella.
b. Säännösten selventämistä ja yhtenäistäminen valtakunnallisesti. Kunnan
harkinta pois, valtakunnallinen raja käteen jäävistä käyttövaroista myös kotona
asuville ja avohoidossa oleville..
c. Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon työntekijöiden palveluohjaus. Paljon terveydenhuolto/sosiaalipalveluita käyttävä tulee ohjata automaattisesti sosiaalityöntekijälle, jossa maksut ja kokonaistilanne voidaan kartoittaa ja selvittää onko
maksujen alennus/poisto mahdollisuutta. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä tulee kouluttaa asiasta, nyt läheskään kaikki eivät tunne asiaa.
d. palveluntuottaja voisi suoraan hakea maksun alennusta/poistoa asiakkaan puolesta.
e. sähköiselle hakemiselle on oltava perinteisempi tapa, kuten ao. käynnin yhteydessä tai puhelimitse
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3. Maksujen porrastaminen tulotason mukaan
a. Pienituloisille esimerkiksi toimeentulotuen tai takuueläkkeen suuruisten tulojen
varassa eläville asiakasmaksujen poistaminen. Asiakkaalle voisi antaa määräaikaisen vapaakortin, joka parhaassa tapauksessa voitaisiin lähettää sähköisesti eri
tahoille.
b. Tulorajojen mukaan porrastetut asiakasmaksut.
c. Laskut perheen todellisten tulojen ja menojen mukaan eikä vain laskennallisten.
d. Otetaan huomioon myös kaikki velat.
” Itselläni on lainaa jota maksan ja jouduin ottamaan lisää lainaa taas sairaalamaksujen vuoksi. Minulle jää vuokran, sähkön ja lainojen jälkeen 30 e /kk koska
nämä lainat ovat ns.kulutusluottoja, muuta lainaa en saa, koska ei ole takaajia. Ja
niitä ei huomioida lainkaan.”
4. Ei käytetä perintätoimistoja
”Työssäni näin vakavia takaisinperintöjä, kun maksamatta oli jäänyt laskuista
joitakin senttejä tai euroja ja ne siirrettiin suoraan perintätoimistoon kiinnittämättä summaan huomiota. En tiedä, miten voitaisiin automatisoida myös kunnan taholta ko. pykälän laaja-alaista toteutumista. Ehkä jokin harkinta pitäisi
kunnalle vahvistaa ja joku taho seuraisi sitä, millaisia laskuja päätyisi perintään
ja millaisia summia yksittäisten ihmisen kohdalla takaisinperinnästä voi kehittyä.
Pitäisi avata tarkemmin myös sitä, paljonko laskut kasvavat perintätoimistoissa.”

Konkreettisia ehdotuksia palvelun käyttäjiltä
”Pitkät sairaalassa olo jaksot rasittavat pienellä eläkkeellä olevien taloutta. Ei pysty
ostamaan kalliita lääkkeitä ja taas on uusi oravanpyörä valmis. Eli uusi sairaalakierre. Pitäisi ennaltaehkäistä näitä oravanpyöriä.”
”Oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja kohtuutta.”
”Vaikeuksissa olevaa on terveyteen ja sosiaaliseen toimintaan liittyvissä asioissa
autettava, koska hän itse saattaa olla siihen kykenemätön ja voimaton.”
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6. Johtopäätökset ja suositukset
Toimenpide-ehdotukset
1. Valtakunnallinen selkeä yhdenmukainen ohjeistus
Vastausten perusteella nähdään, että ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa asuinpaikasta riippuen. Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista muutettiin
jo yli kymmenen vuotta sitten (221/2003). Kuntaliitto on ohjeistanut kuntia yleiskirjeellä 15/80/2003. Myös STM on www-sivuillaan (http://stm.fi/sotehuollon-asiakasmaksut) informoinut, että asiakasmaksuun voi hakea oikaisua. Mutta maksun
perimättä jättämisen tai alentamisen (11 §) perusteista ei kuitenkaan ole valtakunnallista ohjeistusta.

2. Tiedottamista on tehostettava
Valtakunnallisen ohjeistuksen lisäksi järjestävän tahon on laadittava konkreettiset
ohjeet asiakasmaksulain 11 §:n käytännön soveltamisesta alueellaan. Järjestävän
tahon on myös laadittava lomake maksun alentamista tai maksuvapautuksen hakemista varten. Lomakkeen tulee olla helposti saatavilla ja siitä tulee systemaattisesti
tiedottaa asiakkaille ja potilaille. Nykyinen käytäntö on, että tiedotetaan vain asiakkaan kysyessä. Käytäntö on perustuslain, hallintolain ja sosiaalihuoltolain vastaista

3. Työnantajan tulee kouluttaa ja ohjeistaa työntekijät
Viranomaisella on hallintolain mukaan velvollisuus neuvoa ihmisiä eri mahdollisuuksista. Tämän kyselyn perusteella näyttää siltä, että asiakasmaksulain 11 §:n
kohdalla tätä velvollisuutta eri syistä laiminlyödään. Kyselyssä ei suoraan selvitetty,
miksi asiakasmaksujen kohtuullistamisesta ei neuvota. Kysely kuitenkin osoitti karulla tavalla, että asiakasmaksulain 11 § on huonosti tunnettu kaikkien vastaajaryhmien kohdalla – myös työntekijöiden. Työnantajien vastuulla on varmistaa, että
työntekijät tuntevat lainsäädännön ja sen soveltamisen. Hyvä keino on esimerkiksi
järjestää valtakunnallinen koulutuskiertue työntekijöille.

4. Perintätoimistojen rahoittamisesta julkisin varoin on luovuttava
On inhimillistä ja taloudellisesti järkevää sekä asiakkaan että kunnan kannalta luopua perintätoimistojen käytöstä. Sote-uudistuksen yhteydessä tulee selvittää miten
maakuntatasolla voidaan keskitetysti hoitaa asiakasmaksujen perintä ilman että
käytetään kalliita perintätoimistoja.
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Muita johtopäätöksiä:
5. Asiakasmaksut on pidettävä kohtuullisina
Laskutus ja perintä maksavat usein enemmän kuin itse asiakasmaksut. Tulisi jopa
harkita joidenkin asiakasmaksujen poistamista kokonaan.

6. Matalan kynnyksen paikkoja on lisättävä ja kehitettävä
Yhteistyötä eri toimijoiden välillä tulee lisätä. Paras tapa siihen on, että toimitaan
mahdollisimman paljon samoissa tiloissa ja hyödynnetään myös vapaaehtoisia ja
kokemusasiantuntijoita tiedon välittämisessä ja tukemisessa.

7. On etsittävä malleja kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen
Yksi syy sille, että etteivät asiakkaat ja potilaat eivät saa neuvontaa, näyttäisi olevan
tiedon puute – sekä palvelun käyttäjien että viranomaisten ja tukihenkilöidenkin.
Toinen syy neuvonnan puutteelle on palvelujärjestelmän siiloutuneisuus ja pirstaleisuus. Suuri puute auttajaverkostossa onkin heistä niistä, jotka kohtaavat ihmisen
kokonaisuutena. Moni ammattilainen kokee, että taloudellisten asioiden utelu kysymysten nostaminen keskusteluun tai niissä siinä neuvominen ei kuulu työtehtäviin. Koetaan, että on tärkeäksi pysyä rajatustisa omassa ammattiroolissa ammatillisuudessa. Kokonaisvaltaista kohtaamista vältellään, koska käytettävissä oleva aika
on usein hyvin rajallinen. Rönsyilevät kysymykset johtaisivat todennäköisesti käytettävissä olevan ajan ylittämiseen ja se olisi pois seuraavalta asiakkaalta. Toisaalta
Tämä johtaa resurssien todelliseen hukkaamiseen, koska aikaa kuluu turhaan siinä,
että sama ihminen joutuu käymään monen usean auttavan tahon vastaanotolla
kertomassa samat asiat saadakseen apua.. Toivottavasti sote-uudistuksen mukana
tulema sisältämä keskeinen tavoite sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiosta ja
digitalisaation kehittymisestä tuovat ratkaisuja myös tähän ongelmaan haasteeseen. Kokonaisvaltaisenta kohtaamisenta voi myös harjoitella niin, että siitä tulee harjaannuttaa luonnolliseksi toimintamalliksi ilman lisäajan resursointi tarvetta.
luonnollinen toimintamalli ilman, että se veisi enemmän aikaa. Arjen työkaluksi
tulee kehittää sosiaalikortti, joka toimii sosiaalisten ongelmien (esim. köyhyys taloudellisten ongelmien) puheeksi ottamisen muistilistana ammattilaiselle. Se edesauttaa sitä, että ihminen saa oikea-aikaista moniammatillista tukea.
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7. Asiakasmaksulaki 11 §
-tarinoita
Vastaajien omia tarinoita tuli 281 kpl. Tässä joitain poimintoja tarinoista:
• Perheen äiti loukkaa itsensä ja on sairaalassa vuonna 2013 9 päivää. Maksu on
293,40€. Potilas kertoo, että haluaa jutella laskusta. Potilas kertoo perheen tuloiksi
noin 2000€/kk + tilillä on säästöjä noin 600€.
Potilasta ohjattu hakemaan toimeentulotukea, koska shp:ssä ei mitään ohjetta
asiasta ole eikä yksikään sos.tt ole koskaan asiaa nähnyt näinpäin, että maksun
poistaminen on ensisijainen suhteessa toimeentulotukeen. Asiakas ei halunnut hakea toimeentulotukea vaan halusi maksaa laskunsa osissa. Tähän asiakas oli tyytyväinen.
Myöhemmin tulee kirje talousjohtajalle, jossa potilas pyytää 11§ perusteella maksun poistamista. Talousjohtaja pyytää kannan sos.tt:ltä asiaan ja tutkinnan jälkeen
ja tiedustelun perusteella päädyn kysymään johdolta ohjetta, jota ei ole ja viittaan
kysyessäni Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen 2.5.2000 (00/301/4).
Asiakkaalta poistetaan maksut. Ohje työnalla. Eettinen ja moraalinen ristiriita on
ollut kyllä kova. Olenko ohjeistanut vuosia potilaita väärin? Olenko tietämättömyyttäni aiheuttanut potilaiden taloudellisen aseman heikkenemisen/ulosottoon
päätymisen, kun shp:ssä ei ole ohjetta?
• Lapsiperheen äiti sairastui psyykkisesti ja perheen tulot romahtivat. Tein sosiaalityöntekijänä puoltolausunnon päivähoitomaksun perimättä jättämisestä ja esitys
meni läpi. Vapautus myönnettiin äidin sairausloman ajalle.
Sairaalamaksuista vapautusta ei saanut, vaan niihin ohjattiin hakemaan toimeentulotukea. Toimeentulotukipäätös oli kielteinen.
• Organisaatiomme ohjeiden mukaan pitkäaikaisen laitoshoidon maksua määriteltäessä huomioidaan asumiskulut vähennyksinä kolmen kuukauden ajan. Vain
lääkärinlausunnon perusteella asumiskulujen huomioimista voidaan jatkaa vielä
jonkin aikaa. Osastollamme oli hoidossa potilas, jonka kohdalla suunnitelmana oli
koko ajan palata sairaalahoidon jälkeen asumaan takaisin kotiin. Asumiskulut huomioitiin hoitomaksussa vähennyksinä maksimiajan verran, mikä mahdollisti oman
asunnon ptiämisen ja kotilomat siellä. Kun organisaation asettama aikaraja tuli
vastaan, arvioitiin potilaan riittävän kuntoutumisen kestävän vielä kuukauden tai
pari. Hoitomaksupäätöstä oli kuitenkin muutettava, koska asumiskuluja ei enää
ollut mahdollista huomioida. Jotta asunnon pitäminen olisi mahdollista, potilaalle haettiin toimeentulotukea. Sosiaalitoimistosta ohjattiin kuitenkin ensisijaisena
vaihtoehtona selvittämään asiakasmaksun alentamisen mahdollisuus. Asian selvittäminen oli hankalaa, koska kukaan ei tuntunut tietävän siitä juuri mitään. Lopulta
hoitomaksu saatiin kuitenkin alennettua ja potilas pystyi pitämään asuntonsa, johon kotiutui jonkin ajan päästä. Oikeastaan tämä on ainoa kokemukseni asiakasmaksulain 11 §:n soveltamisesta.
• Perheen äiti joutui juuri hiljattain leikkaukseen ja sitä ennen joutui käymään useita kertoja lääkärissä. Nyt on loppukuuksi vain 100€ rahaa kun joutui maksamaan
poliklinikka ja sairaalamaksut sairaspäivärahoistaan. Kukaan ei ole hänelle kertonut
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tästä laista ja sosiaalitoimesta on pyydetty lisäselvityksiä ja päätös tulee sitten jossain vaiheessa. Äiti asuu tällä hetkellä yksin, mutta huostaanotettu poika on tulossa viikonloppuvierailulle ja luonapitokorvauksesta ei ole mitään päätöstä ja senkin
maksu tulee sitten joskus vierailun jälkeen jos se myönnetään. Kukaan ei kerro ja
selvitä näitä asioita asiakkaalle.
• Sosiaalitoimi huomioi osan menona. Vieläkin jäi iso summa maksamatta, joka
meni perintään. Perintätoimiston kanssa neuvottelu turhaan, kunta piti puolensa,
sairaanhoitopiiri poisti maksut perustellusta anomuksesta keskustelujen jälkeen.
Asiakas tarvitsi runsaasti tukea sekä asian hoitamisessa että jaksamisen tukemisessa.
Potilasasiamieheltä saadun tarkan perusteluehdotuksen kanssa ja diakoniatyöntekijän hallinto-oikeuden käsittelyllä uhkaamalla asiakas sai asiakasmaksulain mukaisen oikeuden.
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Seuraavan asiakkaan kohdalla diakoniatyöntekijä sai kunnasta edellisten kaltaiset
vastaukset ja käytiin uusi prosessi, joka lopulta päätyi asiakkaan kannalta onnellisesti laskujen hyvitykseen. Sairaanhoitopiiri kertoo tällä hetkellä kiitettävästi huojennusmenettelystä, kun siitä kysytään. Siellä asian käsittely on myös mutkatonta.
• ”En kerro (tarinaa), tietosuoja-asiat ovat ykkösasia asiakastyössä minulle.”
• Kuulin koulutuksessa tästä laista ja otinkin sen heti puheeksi seuraavan asiakkaani kanssa. Kuulin koulutuksessa, että erityisesti terveydenhuoltomaksut kuuluvat
lain piiriin. Niinpä soitin asiakkaan puolesta laskut lähettäneeseen sairaanhoitopiiriin ja pyysin joko että laskun hintaa alennettaisiin tai se poistettaisiin. Työntekijä
luurin toisessa päässä nauroi minulle päin korvaa. Hän ei lähtenyt neuvottelemaan
asiasta. Olen kuullut myös muilta seurakuntani diakoniatyöntekijöiltä että heillä on
sama kokemus. Tämä aika saa ihmiset välittämään vain rahasta. Laskun perijöitä ei
kiinnosta vaikka asiakas joutuisi olemaan kuukauden syömättä koska he haluavat
vain rahansa. Se johtaa asiakkaat venyttämään viimeistä senttiä äärimmilleen jotta
velkojat saavat rahansa ja tinkimään omasta hyvinvoinnista. tämä ei voi olla hyvinvointiyhteiskunnan tarkoitus.
• Toinen kerta oli ongelma, kun tytär oli jo koulussa ja iltapäiväkerhossa. Ip-kerho
oli hänelle välttämätön minun sairauteni vuoksi. Tuloni olivat niin pienet että sain
toimeentulotukea. Ip-kerhon maksuvapautuksen hakeminen, siihen tarvittavien lomakkeiden löytäminen ja tulostaminen, ja osoite mihin anomukset piti lähettää,
olivat niin hankalia löytää että meni koko syksy ennen kun onnistuin lähettämään
maksuvapautuspyynnön oikeaan paikkaan. Toimeentulotuki ei tietenkään ko laskuja maksanut kun edellytti että maksuista pitää hakea vapautusta. Onneksi löysin
silloin kuitenkin ko laskuja hallinnoivan toimistosihteerin puhelinnumeron, ja anoin
häneltä aina vain lisää maksuaikaa, siksi aikaa kun selvittelin minne anomus maksuvapautuksesta pitää toimittaa ja kunnes sain viimein vastauksen anomukseeni.
Tilanne stressasi minua pahasti, olin ko syksynä toimintakyvytön muutenkin. Lapseni olisi tarvinnut normaalia vanhemman tukea (olen yksinhuoltaja) ensimmäisen
kouluvuotensa aikana, koen yhä syyllisyyttä siitä etten kyennyt antamaan hänelle
kaikkea sitä huomiota ja tukea jota hän olisi tarvinnut. Onneksi ei kuitenkaan oppimisvaiksuksia tullut.
•Kotikunnassani ainoa keino saada apua asiakasmaksuihin on anoa toimeentulotukea. Jos toimeentulotuen saamisen edellytykset täyttyvät, sosiaalitoimi maksaa
ko. asiakasmaksun.
• Ei ole kokemuksia. Sen sijaan on tiedossa ihmisiä, jotka ovat jättäneet menemättä
esim. lääkäriin tai tutkimusiin rahan puutteeen vuoksi.
• Lastensuojelusta neuvottiin pitämään vanhemmat lapset kokopäivähoidossa vanhempainvapaan ajan oman jaksamisen edistämiseksi. Luvattiin järjestää vapautus
maksuista. Asiaan ei kyselyistäni huolimatta ikinä palattu ja maksoin sitten päivähoitomaksut lopulta osin perintätoimiston, osin ulosoton kautta.
• Perhe, jolla oli taloudellisia vaikeuksia sairauden ja työttömyyden vuoksi haki sairaskuluihin alennusta. Perhe sai päätöksen, että sairaskulut jätettiin perimättä, joten laskut eivät päätyneet perintään. Perheen tilanne helpottui siltä osin.
• Kovin outo asia terveydenhoitajan työssä. En tiedä.
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• Asiakkaat soittavat viikottain ja kysyvät, miten heille määrättyjä maksuja voisi
alentaa tai poistaa. Sairaalassa sossu tai kunnan sossu/ palveluista ja maksuista
päättäjät eivät selvästikään ole perillä tällaisesta mahdollisuudesta. Joskus köyhää
on kehotettu hakemaan raha fattasta -asia, jota valtiontalouden tarkastusvirasto
viime syksynä moitti kuntia (toimeentulotuen tarkastuskertomus).
• Varaton henkilö joutuin vakavan sairauden johdosta kuukausiksi sairaalahoitoon
ja sai sairaalasta laskun, joka oli pakko jättää maksamatta, koska asuminen ja ruoka oli asetettava etusijalle.
Myös hammashoito on jäänyt hoitamatta, koska ei ole varoja. Kunta ei anna näihin
toimeentulotukia. Pitkän päälle tämä tulee yhteiskunnalle tosi kalliiksi!
• Esimerkki kunnan vaikeudesta soveltaa lakia:
Perheen taloustilanteen takia lasten päivähoitomaksuja suostuttiin alentamaan reilusti vasta sitten kun perhe suostui lastensuojelun asiakkaiksi vaikka lain mukaista
lastensuojelun tarvetta ei ollut! Kunnassa ei ollut “tapana” asiakasmaksuja muista
syistä alentaa edes tuon pykälän mukaan. Mielestäni tässä kunta rikkoi kahta lakia!
• Pienituloinen perhe, vakavaa sairautta, joka uuvuttaa kaikki. Sairaalalaskut satoja
euroja. Sosiaalitoimi ei auta, eikä kerro tästä mahdollisuudesta. Laskut menossa
ulosottoon. Ei ole enää voimia välittää koko asiasta, vaikka siihen mennessä raha-asiat on hoidettu ajallaan. Muutama sata euroa suistaa perheen tilanteen hallitsemattomaksi.
• Asiakkaalle on tullut lasku peruuttamattomasta lääkärikäynnistä. Hän ei ole ymmärtänyt, että aika pitää peruuttaa.
• Köyhällä jolla tulot alle 800€ kk, pitäisi maksut olla ilmaisia.
• Päivätoiminnnan asiakas oli myös aikuissosiaalityön asiakas. Asiakkaalla ei ollut
varaa päivätoimintamaksuun, jolloin aikuissosiaalityöstä pyydettiin laskun perumista.
• Tilanne on käytännössä se, että laskutus jonne kehoitetaan asiakasmaksulain 11
§:n mukaisissa tllaniteissa ottamaan yhteyttä, ei ota kantaa muuhun kuin laskun
eräpäivän siirtämiseen. He eivät osaa ohjeistaa asiakkaita maksun alentamiseen
sosioekonomisin syin. Tulosyksikön johtajatkaan eivät ole tietoisia asiasta. Pykälä ei
käytännössä toimi.
• Asukkaat joilla tarpeeksi aktiivinen ja “hankala” omainen ovat saaneet maksualennusta tai ns. pärstän mukaan.
• Toimipisteessämme asuu asukkaita useasta eri kunnasta ja esim. Naapurikunnassa maksu on inhimillinen ja kaikille sama 105 €, mutta meidän kuntamme rahastaa
pahimmillaan 500€ asukkaalta joka on ollut työelämässä mukana ja on omaisuutta, mitä ei kuitenkaan nyt pysty hyödyntämään. Nyt ei ole varaa uusiin vaatteisiin
tai muuhun sellaiseen normaaliin mielekkääseen elämiseen.
• Asiakkaani muutti sairaalasta mielenterveyspuolen palveluasumiseen. Asiakas ei
kyennyt itse hoitamaan paperiasioita, joten hän sai niihin apua sairaalan sosiaalityöntekijältä ja myöhemmin palveluyksikön työntekijöiltä. Reilun puolen vuoden
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asumisen jälkeen asiakkalle tuli yli 2000 €:n lasku takautuvista asumispalvelumaksuista, koska asiakkaalta oli peritty liian vähän maksua. Asiakkaalla ei luonnollisestikaan ollut varaa maksaa laskua, kun hänellä oli käytössään laitoksessa asuvan perusosa. Selvitin asiaa asiakkaan kanssa ja laskun periminen tuntui epäinhimilliseltä,
kun asiakas oli uskonut että kaikki on kunnossa ja turvautunut huonon kuntonsa
vuoksi asioiden hoidossa työntekijöihin. Yritimme saada laskua kumottua mutta se
osoittautui hyvin hankalaksi. Ohjasin asiakasta olemaan yhteydessä potilasasiamieheen kun tilanne ei minun toimestani ratkennut. Minulla ei ole tietoa miten tilanne
päättyi ja mikä laskun kohtalo oli.
• Jouduin sairaalaan vuonna 2011. Netissä selaillessani sattumalta löysin tällaisen
lain kohdan. Teinkin vapaamuotoisen pyynnon netistä tulostettujen lakipykälien
kera, mutta harmikseni lähetin sen ilmeisesti väärään instanssiin sairaanhoitopiirin
johtajalle. Sain kirjeen, jossa kerrottin ettei hakemus ole mahdollinen sairaanhoipiirin tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi.hoidossa olin 6 kk ja osan aikaa viikosta
olinkin lääkärin luvalla kotona, jottei maksettavaa olisi tullut niin paljon.
• Äitini laitoshoidon asiakasmaksuun sain hänen edunvalvojanaan pitkän viivytystaistelun sekä monimutkaisen hakemuskäytännön jälkeen muutaman euron alennuksen. Se oli lähinnä nöyryyttävä kokemus.
• Psykiatrisessa asumisvalmennusyksikössä on usein tilanteita, jossa potilaan maksukyky ei riitä korkeisiin vuokriin + ruokamaksuihin. Sos.tt. anoo erikseen maksuvapautusta tai alennusta vuokrasta.
• Perikunta haki vapautusta vainajan hoitomaksuista kuoleman jälkeen ja koska
pesä varaton perunkirjoituksessa, se myönnettiin
• Itse myönnän runsaasti vapautuksia kuolinpesille, jotka ovat varattomia tai hyvin
vähävaraisia. Kaikki eivät kuitenkaan noudata kehotustani hakea vapautusta, jonka
edllytyksenä olen pitänyt, että hakemukseen liitetään kopio perukirjasta. Niinpä
ko. tapaukset jäävät roikkumaan ja mahdolliset vapautukset saamatta maksujen
vanhenemiseen asti.
• Työskentelyalueellani oli päihdekuntoutuksessa mies, jonka tulot olivat varsin
pienet ja hän oli hakenut toimeentulotukea esimerkiksi talvivaatteiden hankkimista varten. Miehellä oli edunvalvoja, joka myös tuki toimeentulotuen hakemista.
Oleskelukunta ei kuitenkaan myöntänyt toimeentulotukea, koska katsoi, että asiakkaan kotikunnan perimän asiakasmaksun pienentämisen pitäisi olla ensisijaista
toimeentulotuen myöntämiseen nähden. Asiakasmaksun pienentämistä olikin jo
kertaalleen haettu ja pientä helpotusta maksuun oli jo saatu, mutta kotikunnasta
ei ollut valmiita enempään. Asiakas joutui valittamaan asiasta, tilanteen käsittely
viivästyi jne. Asiakas kärsi, kun oleskelukunta ja kotikunta taistelivat siitä, miten
asia pitäisi hoitaa.
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