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Yleiset kysymykset hallituksen esitysluonnoksesta. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata, jos 

lausunnonantajalla ei ole asiasta lausuttavaa. 

 

Allmänna frågor om utkastet till regeringsproposition. Alla frågor behöver inte besvaras, om 

remissinstansen inte har något att säga om frågan. 

 

   

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausunnonantajia antamaan lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja 
terveyspalvelujen asiakasmaksuista. Lausunnonantajia pyydetään arvioimaan esitettyjen asiakasmaksujen määräytymisperusteiden 
selkeyttä, johdonmukaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Lausunnonantajilta pyydetään näkemystä siitä, tukeeko hallituksen 
esitysluonnokseen sisältyvä lakiehdotus asiakkaiden yhdenvertaista mahdollisuutta saada tarvitsemiaan sosiaali- ja 
terveyspalveluja. 
  
Asiakasmaksujen perusteista on tarkoitus säätää jatkossa kokonaisuudessaan lain tasolla. Maakunta saisi periä maksun vain 
sellaisesta sosiaali- ja terveyspalvelusta, jonka maksusta on nimenomaisesti säädetty asiakasmaksulaissa. Asiakasmaksulaissa 
säädettäisiin palvelujen enimmäismaksuista. Maakunnalla olisi kuitenkin mahdollisuus periä laissa säädettyjä alempia maksuja tai 
antaa palvelu maksutta. Lausunnonantajilta pyydetään lausuntoa siitä, onko mainittu sääntely periaatteellisesti ja sääntelyn 
kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista. 
  
Ministeriö pyytää, että kunnat ja kuntayhtymät arvioisivat lausunnoissaan esityksen vaikutuksia oman kunnan tai kuntayhtymän 
asiakasmaksukertymään ja esittäisivät lyhyen perustelun arviolleen. Arviot pyydetään esittämään mahdollisuuksien mukaan 
prosentuaalisena osuutena suhteessa kunnan tai kuntayhtymän nykyiseen maksutuottoon. Arviot taloudellisista vaikutuksista 
pyydetään antamaan sekä kokonaisuudesta että eritellysti olennaisimmista taloudellisia vaikutuksia aiheuttavista ehdotuksista. 
Ministeriö pyytää, että lausunnonantajat arvioisivat myös hallituksen esitysluonnoksen ja siihen sisältyvän lakiehdotuksen 
aikataulua ja suhdetta sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä maakuntia koskevaan uudistukseen. 
***** 
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert yttrande om det bifogade utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om 
kundavgifter för social- och hälsotjänster. Ni ombeds ta ställning till hur tydliga, konsekventa och rättvisa de föreslagna grunderna 
för fastställande av kundavgifterna är. Vi ber om er åsikt om huruvida det lagförslag som ingår i utkastet till regeringsproposition 
stöder lika möjligheter för kunderna att få de social- och hälsotjänster de behöver. 
  
Avsikten är att det i fortsättningen ska föreskrivas om grunderna för kundavgifterna i sin helhet på lagnivå. Landskapet ska få ta ut 
en avgift endast för en sådan social- och hälsotjänst som det uttryckligen föreskrivs en avgift för i kundavgiftslagen. I 
kundavgiftslagen föreskrivs det om maximala avgiftsbelopp för tjänsterna. Landskapet ska dock ha möjlighet att ta ut lägre avgifter 
än de belopp som anges i lagen eller att tillhandahålla tjänsten avgiftsfritt. Vi ber er ta ställning till om den nämnda regleringen 
principiellt och med tanke på regleringen som helhet är ändamålsenlig. 
  
Ministeriet ber kommunerna och samkommunerna att i sina yttranden bedöma propositionens konsekvenser för inkomsterna av 
kundavgifter i den egna kommunen eller samkommunen och ge en kort motivering till sin bedömning. Vi ber er i den mån det är 
möjligt uppge bedömningarna som procentuell andel i förhållande till kommunens eller samkommunens nuvarande avgiftsintäkter. 
Vi ber er ge bedömningarna av de ekonomiska konsekvenserna både i fråga om helheten och specificerat om de väsentligaste 
förslag som medför ekonomiska konsekvenser. Ministeriet ber även remissinstanserna bedöma tidsplanen för utkastet till 
regeringsproposition och det lagförslag som ingår i den samt dess förhållande till den reform som gäller social- och hälsovården och 
landskapen. 
  

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 



1 luku. Yleiset säännökset/1 kap. Allmänna bestämmelser 

 

   
 

Vi ber er kommentera i synnerhet bestämmelserna om avgift som sänks eller inte tas ut (5 §) samt ändringssökande i fråga om 
kundavgifterna (6 och 7 §). 
Lausunnonantajilta pyydetään kommentteja erityisesti maksun alentamista ja perimättä jättämistä (5 §) sekä asiakasmaksujen 
muutoksenhakua (6 ja 7 §) koskevasta sääntelystä. 
  

 

 

 

 

1 §. Lain tarkoitus/1 §. Lagens syfte  

___Sana kohtuullisuus puuttuu kokonaan. Lain tarkoituksena tulisi olla myös se että sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelut olisivat maksuiltaan niin kohtuullisia, että ne eivät rajoittaisi 

kansalaisten palvelujen käyttöä. Vähävaraiset velkaantuvat usein asiakasmaksuista, jolloin 

maksujen perintä siirtyy ulosottoon ja velkakierre alkaa. 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

2 §. Soveltamisala/2 §. Tillämpningsområde  

____Ei 

huomauttamista.____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

3 §. Määritelmät/3 §. Definitioner  

___Ei 

huomauttamista_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

4 §. Palvelusta perittävä maksu/4 §. Avgift för tjänster  

_______Säännöksessä ehdotetaan, että _______maakunnan asiakkaalta perimä maksu saa olla 

enintään maakunnalle palvelusta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Esitämme, että 

lakiehdotuksen perusteluissa tarkemmin määriteltäisiin, mitä kustannuksia otetaan laseknnassa 



huomioon ja kerrottaisiin myös se, millä’ tavoin asiakas voi halutessaan tarkistaa kustannusten 

koostumuksen. Toinen vaihtoehto on, että maakunnalle asetetaan lakitasolla velvollisuus 

selvittää eritellysti maksuun sisältyvät kustannukset asiakkaan sitä pyytäessä.. Muussa 

tapauksessa on olemassa vaara, että säännös maksun rajoittamisesta enintään palvelusta 

aiheutuviin kustannuksiin jää kuolleeksi kirjaimeksi. 

__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

5 §. Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen/5 §. Avgift som sänks eller inte tas ut  

___Säännösten piiriin tulisi saada myös asumispalvelut ja tehostetusta palveluasumisesta 

perittävät maksut. Esitetty säännös on liian suppea eikä kosketa tilanteita, jotka käytännössä 

aiheuttavat eniten ongelmia. Asumispalvelujen ja erityisesti tehostetun palveluasumisen maksut 

ovat korkeita  maksuja ja niitä on voitava kohtuullistaa silloin kun asiakas on vähävarainen. 

Palveluasumisen maksut aiheuttavat usein vähävaraisilla velkakierteen. Lisäksi asiakkaan tai 

hänen perheensä toimeentulon vaarantumistilanteista tulisi olla lain perusteluissa esimerkkejä, 

jotta lain soveltamiskäytäntö toteutuisi lainsäätäjän tahdon mukaisesti.   

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

6 §. Maksun periminen/6 §. Uttag av avgift  

_Asiakkaalle annettavaan laskuun tulisi liittää yksityiskohtainen selvitys palvelun 

tuottamisesta maakunnalle aiheutuneista kustannuksista. (ks. edellä 4 ja 5§). 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

7 §. Päätös tulosidonnaisesta maksusta/7 §. Beslut om inkomstbunden avgift  

___Laskun pakollisiin tietoihin tulisi liittää laskelma siitä, miten asiakkaan tulot ovat johtaneet  

laskun mukaiseen maksun määrään. Laskelma selkeyttäisi asiakkaalle laskun perusteet ja 

saattaisi vähentää turhia oikaisuvaatimuksia. 

_____________________________________________________________ 



________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

2 luku. Maksuttomat palvelut/2 kap. Avgiftsfria tjänster    
 

Lausunnonantajilta pyydetään kommentteja maksuttomiksi ehdotettavista palveluista. 
/Vi ber er ge kommentarer om de tjänster som föreslås vara avgiftsfria.   

 

 

 

 

8 §. Maksuttomat sosiaalipalvelut/8 §. Avgiftsfria socialtjänster  

______Ei 

huomauttamista.__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

9 §. Maksuttomat terveyspalvelut/9 §. Avgiftsfria hälsotjänster  

_____Ei muuta huomauttamista kuin että kaikki etäpalvelut tulisi olla asiakkaalle 

maksuttomia. Alle 18-vuotiailta ei saisi periä maksua mistään sosiaali- ja 

terveyspalvelusta..___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

3 luku. Maksukatto/3 kap. Avgiftstak  
 

Lausunnonantajilta pyydetään kommentteja erityisesti maksukattoa koskevien säännösten soveltamisalan laajentamisesta sekä 
maksukaton kertymistä koskevan seurantavelvollisuuden siirtämisestä maakunnan vastuulle. 
Vi ber er kommentera i synnerhet utvidgningen av tillämpningsområdet för bestämmelserna om avgiftstaket samt överföringen av 
skyldigheten att följa upp avgiftstaket på landskapets ansvar. 
 
  

 

 

 

 

10 §. Maksukatto/10 §. Avgiftstak  

_______Maksukaton ylittymisen jälkeen ei tulisi periä enää mitään asiakasmaksua. Sairaalan 

ylläpitomaksu, jota peritään vielä maksukaton ylittymisen jälkeen aiheuttaa monelle 

vähävaraiselle velkaongelman silloin, kun sairaalassa joutuu olemaan pitkään. 

___________________________________________________ 



________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

11 §. Maksukattoa kerryttävät palvelut/11 §. De tjänster som räknas in i avgiftstaket  

___________Ensihoito- ja etäpalvelut tulisi kokonaan siirtää maksukatosta maksuttomiin 

palveluihin. Lisäksi olisi erittäin tärkeää, että myös säännöllisesti eikä ainoastaan tilapäisesti 

annettava kotisairaanhoito ja kotisairaalahoito sisällytettäisiin maksukaton piiriin. Nykyinen 

käytäntö, jossa nämä keskeiset kotona asumisen mahdollistavat palvelut on jätetty maksukaton 

ulkopuolelle aiheuttaa kohtuuttomia velkaongelmia omaishoitoperheille ja muille vastaavassa 

asemassa oleville, jotka pyrkivät laitoshoidon sijaan asumaan kotona loppuun saakka. Alle 18-

vuotiailta ei saisi periä lainkaan maksua sosiaali- ja terveyspalveluista. 

__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

12 §. Maksujen seuranta/12 §. Uppföljning av avgifter  

_______Ei huomauttamista, mutta seurantajakso tulisi olla kalenterivuoden sijasta yksi vuosi 

siitä lähtien,  kun henkilön sairaus tai vamma on todettu. Kalenterivuosi seurantajaksona  

aiheuttaa joissakin tapauksissa kohtuuttomia tilanteista etenkin vähävaraisille perheille, jos 

vuosi vaihtuu juuri silloin kun katto on täynnä ja seurantajakso uusine maksuineen alkaa taas 

vuoden alusta . 

 Tähän asti tilanne on ollut kohtuuton. Vastuu maksukaton seurannasta on ollut asiakkaalla 

itsellään, mikä on aiheuttanut runsaasti turhia lisämaksuja etenkin vanhuksilla, koska he eivät 

ole tienneet tai osanneet valvoa maksukaton kertymistä eikä yhteiskunta ole heitä tässä asiassa 

auttanut. . _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

4 luku. Tasasuuruiset maksut/4 kap. Jämnstora avgifter    
 

Lausunnonantajilta pyydetään kommentteja erityisesti sosiaali- ja terveyskeskuksen avosairaanhoidon maksuja koskevista 
ehdotuksista. Lisäksi pyydetään näkemyksiä etäpalvelujen maksuja koskevista ehdotuksista ja siitä, onko sääntely riittävän 
tarkkarajaista. Onko sääntelyssä otettu riittävällä tavalla huomioon palvelurakenne ja palvelujen järjestämistavat? Tukeeko 
sääntely palvelurakenteessa ja palvelujen järjestämistavoissa tapahtuvia muutoksia sekä asiakkaan asemaa palvelujen käyttäjänä? 
Lausunnonantajilta pyydetään kommentteja myös erityisesti käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävää maksua 
koskevasta sääntelystä. Tukeeko ehdotettu säännös riittävällä tavalla tavoitetta parantaa palvelujen saatavuutta ja vähentää niiden 
epätarkoituksenmukaista käyttöä? / Vi ber er lämna kommentarer särskilt om de förslag som gäller avgifter för öppen sjukvård vid 
social- och hälsocentral. 



  
Dessutom ber vi om synpunkter på de förslag som gäller avgifterna för distanstjänster och om huruvida regleringen är tillräcklig 
noggrant avgränsad. Har det i bestämmelserna i tillräcklig utsträckning tagits hänsyn till servicestrukturen och sätten att ordna 
tjänsterna? Stöder bestämmelserna ändringar i servicestrukturen och sätten att ordna tjänsterna och kundens ställning som 
användare av tjänsterna?  
Vi ber er också kommentera i synnerhet bestämmelsen om avgift som tas ut för oanvända och icke-avbokade tjänster. Stöder den 
föreslagna bestämmelsen i tillräcklig utsträckning målet att förbättra tillgången till tjänster och minska icke ändamålsenlig 
användning av dem? 
  

 

 

 

 

13 §. Sosiaali- ja terveyskeskuksen avosairaanhoito/13 §. Öppensjukvård vid social- och hälsocentral  

_________Ehdotetut maksut ovat liian korkeita. Ehdotamme maksujen puolittamista, jolloin palvelut 

olisivat paremmin myös pienituloisten saatavilla.  

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

14 §. Sairaalan poliklinikkakäynti/14 §. Besök på sjukhuspoliklinik  

____Myös sairaalan poliklinikkakäyntien maksut ovat ehdotuksessa liian korkeita. Ehdotamme 

niiden vähentämistä ainakin 1/3:lla. 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

15 §. Avosairaanhoitoon ja poliklinikkakäyntiin liittyvät tutkimukset/15 §. Undersökningar inom öppen 

sjukvård och vid poliklinikbesök  

______Myös tältä osin ehdotetut maksut ovat liian suuria etenkin pienituloisille eläkeläisille ja 

pitkäaikaistyöttömille. Ehdotamme maksujen puolittamista. 

__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

16 §. Päiväkirurginen toimenpide/16 §. Dagkirurgiskt ingrepp  

________Liian korkeita maksuja ehdotetaan päiväkirurgisiin toimenpiteisiin. Ne saattavat olla 

esteenä palvelun käytölle etenkin pienituloisten kohdalla. Ehdotamme maksujen puolittamista. 



. ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

17 §. Suun terveydenhuolto/17 §. Mun- och tandvård  

_____Pääosin ei huomauttamista, mutta korkeimpia maksuja ehdotamme vähennettäväksi. 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

18 §. Erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet suunhoidon yksikössä/18 §. Vårdåtgärder inom den 

specialiserade sjukvården vid mun- och tandvårdsenheter  

____Ei huomauttamista.____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

19 §. Terapia/19 §. Terapi  

_____Ei huomauttamista. 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

20 §. Sarjassa annettava hoito/20 §. Vård i serie  

______Ei huomauttamista. 

__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 



21 §. Tilapäinen kotipalvelu/21 §. Tillfällig hemservice  

_____Mielestämme 1/3 vähennys ehdotettuihin maksuihin olisi tärkeää, koska kotipalvelu on 

erityisen keskeinen palvelumuoto vähävaraisille eläkeläisille ja omaishoitoperheilel, jotka 

pyrkivät asumaan kotona niin pitkään kuin mahdollista. Korkeat maksut voivat aiheuttaa 

käytön vähentämistä tarpeesta huolimatta. 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

22 §. Tilapäinen kotisairaanhoito/22 §. Tillfällig hemsjukvård  

__________________________Myös tilapäisen kotisairaanhoidon maksuissa ainakin 1/3 

ehdotettua alempi maksutaso olisi paikallaan. Vähävaraiset vanhukset ja omaishoitoperheet 

joutuvat käyttämään paljon kotisairaanhoitoa, jotta kotona asuminen onnistuisi. 

______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

23 §. Tilapäinen kotisairaalahoito/23 §. Tillfällig hemsjukhusvård  

Etäpalveluna annettava kotisairaanhoito tulisi aina olla asiakkaalle ilmaista.  
 

 

 

 

24 §. Lyhytaikainen perhehoito/24 §. Kortvarig familjevård  

____________Ehdotettu maksu on aivan liian korkea. Ehdotettua määrää tulisi alentaa ainakin 

1/3.  ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

25 §. Lyhytaikainen asumispalvelu/25 §. Kortvarig boendeservice  

__________Katsomme, että maksukaton tultua täyteen tulee palvelun olla ilmaista. On 

epäloogista esittää maksukattoa, jonka täytyttyä maksuja edelleen peritään. Ehdotettuja 

maksuja tulisi myös alentaa ainakin 1/3, koska vanhuksilla ei pienistä eläkkeistä johtuen ole 

mahdollisuuksia maksaa ehdotettuja maksuja. Korkeat maksut voivat johtaa alikäyttöön 

tarpeesta riippumatta. ______________________________________________________ 



________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

26 §. Lyhytaikainen laitoshoito tai –palvelu/26 §. Kortvarig sluten vård eller kortvarig service på en 

institution  

__________Maksukaton täyttymisen jälkeen palvelun tulee olla ilmaista eikä maksuja enää saisi periä.  

Lisäksi pidämme ehdotettuja maksuja liian korkeina etenkin eläkkeiden tasoon nähden. Ehdotamme 

maksujen alentamista ainakin 1/3. ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

27 §. Osavuorokausihoito/27 §. Vård under en del av dygnet  

________Ei 

huomauttamista.________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

28 §. Asiakkaan siirtyminen palvelujen välillä/28 §. Förflyttning av kunden mellan tjänster  

__________Kannatamme ehdotusta. 

______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

29 §. Lääkinnällinen kuntoutus/29 §. Medicinsk rehabilitering  

_________Ehdotetun summan tulee olla alempi, ainakin 1/3 alennus. Vammaiset henkilöt ovat 

Suomessa usein kaikkein vähävaraisimpia ja elävät yleensä pelkän takuueläkkeen varassa. 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 



 

30 §. Omaistaan tai läheistään hoitavan henkilön vapaan aikaiset palvelut/30 §. Tjänster när personer 

som vårdar en anhörig eller närstående är lediga  

____________Kannatamme ehdotusta. 

____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

31 §. Ensihoitopalvelu/31 §. Prehospital akutsjukvård  

___________Esitämme, että ensihoitopalvelut olisivat kokonaan maksuttomia. Ensihoitoon 

tulee olla oikeus jokaisella kansalaisella tulo- ja varallisuustasosta riippumatta. 

_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

32 §. Lääkärintodistus ja -lausunto/32 §. Läkarintyg och läkarutlåtande  

_________________Todistuksista ja lausunnoista voidaan mielestämme periä maksua, mutta 

ehdotetut summat ovat aivan liian korkeita etenkin pienituloisille. Ehdotamme maksujen 

puolittamista. _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

33 §. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu/33 §. Oanvända eller icke-avbokade tjänster  

____________________Ei huomauttamista.____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

5 luku. Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut  

/5 kap. Avgifter som fastställs enligt betalningsförmågan    
 

Lausunnonantajilta pyydetään kommentteja erityisesti kotona annettavan palvelun sekä tehostetun palveluasumisen maksujen 
perusteisiin. Lausunnonantajia pyydetään arvioimaan näiden maksujen määräytymisperusteiden selkeyttä, johdonmukaisuutta ja 



oikeudenmukaisuutta sekä vaikutuksia asiakkaan asemaan. Lisäksi pyydetään kommentteja tuloista tehtävistä vähennyksistä 
silloin, kun maksu määrätään (41 ja 42 §). Kunnilta ja kuntayhtymiltä pyydetään arvioita maksukyvyn mukaan määräytyviin 
maksuihin esitettyjen muutosehdotusten vaikutuksista oman kunnan tai kuntayhtymän asiakasmaksukertymään. 
Vi ber er särskilt kommentera grunderna för avgifterna för service i hemmet och serviceboende med heldygnsomsorg. Vi ber er 
bedöma hur tydliga, konsekventa och rättvisa grunderna för fastställande av dessa avgifter är samt deras verkningar för kundens 
ställning. Dessutom ber vi er kommentera de avdrag från inkomsterna som görs när avgiften fastställs (41 och 42 §). Kommuner 
och samkommuner ombeds göra bedömningar av hur de ändringar som föreslås i fråga om de avgifter som fastställs enligt 
betalningsförmågan inverkar på den egna kommunens eller samkommunens inkomster från kundavgifterna. 
 
  

 

 

 

 

34 §. Maksun periminen maksukyvyn mukaan/34 §. Uttag av avgift enligt betalningsförmågan  

____Ei huomauttamista____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

35 §. Kotona annettava palvelu/35 §. Service i hemmet  

_____Seuramme ehdottaa tulorajojen nostamista kolmanneksella. Kokemukset nykyisistä 

maksuista osoittavat, että monet vähävaraiset eivät voi vastaanottaa itselleen tarpeellisia 

palveluja, koska maksut ovat heille liian korkeita. Mikäli palveluja käytetään saatetaan 

vähävarausten kohdalla joutua tilanteeseen, jossa maksuista ei kyetä selviämään, minkä 

seurauksena on ulosottoja ja vuosikausien velkaongelma maksuhäiriömerkintöineen 

Mielestämme asiakasmaksua uudistettaessa tulisi voida korjata nykyisessä järjestelmässä 

olevia ongelmia ja kohtuullistaa liian korkeaksi havaittuja maksuja. 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

36 §. Kotona annettavasta palvelusta perittävän maksun perusteena olevat tulot/36 §. De inkomster som 

avgiften för service i hemmet utgår från  

___Ei huomauttamista_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

37 §. Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikainen laitoshoito/37 §. Långvarigt 

serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig sluten vård  



___________Seuramme pitää tärkeänä sitä, että tehostettu palveluasumisen maksut saadaan 

uudistuksen myötä valtakunnallisen lainsäädännön piiriin, koska kuntien vapaus päättää maksuista on 

aiheuttanut monia kohtuuttomia tilanteita, ulosottoa ja maksuhäiriöitä. Esitys ei kuitenkaan ole 

tyydyttävä, koska tehostetun palveluasumisen maksuprosentti ei voi olla saman suuruinen kuin 

laitoshoidon maksuprosentti. Tehostetussa palveluasumisessa asukas joutuu itse kustantamaan sellaisia 

menoja, jotka laitoshoidossa sisältyvät hoitoon. Siksi tehostetun palveluasumisen maksuprosentti tulisi 

olla enintään 60 prosenttia, jolloin asukkaalle jää enemmän mahdollisuuksia ostaa itselleen tarvikkeita 

ja palveluja, jotka eivät sisälly tehostettuun palvelusasumiseen.  

 Puolison tulojen huomioon ottamista tehostetun palveluasumisen maksuissa kannatamme ja pidämme 

sitä tärkeänä uudistuksena. Nykyisessä järjestelmässä kotiin jäävä puoliso on jäänyt usein pulaan, kun 

suurempituloinen puoliso on siirtynyt tehostettuun palveluasumiseen ja kaikki hänen tulonsa ovat 

menneet palveluasumisen maksuihin. Emme kuitenkaan pidä riittävänä ehdotettua pitkäaikaisen 

tehostetun palveluasumisen asiakkaalle jäävää osuutta. Sillä ei asukas pysty ostamaan itselleen 

riittävästi asumiseen liittyviä tarvikkeita. Siksi ehdotamme osuuden määrää korotettavaksi 260 euroon. 

Tällä summalla asukkaalla on ehdotettua parempi mahdollisuus ostaa itselleen terveyspalveluita, 

lääkkeitä, hygieniatuotteita ja tukipalveluja, joita hän tehostetussa palveluasumisessa tarvitsee ja jotka 

eivät sisälly hoitomaksuun.  ____ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

38 §. Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun 

perusteena olevat tulot/38 §. De inkomster som avgiften för långvarigt serviceboende med 

heldygnsomsorg eller långvarig sluten vård utgår från  

_________Ei huomauttamista._______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

39 §. Pitkäaikainen perhehoito/39 §. Långvarig familjevård  

_________Ehdotamme henkilökohtaiseen käyttöön jäävää käyttövaraa korotettavaksi 300 

euroon. Perhehoidossa asiakas joutuu kustantamaan monia elämän välttämättömiä menoja 

omalla rahallaan. _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 



40 §. Laskennallinen metsätulo/40 §. Kalkylerad inkomst av skog  

_____________Ei 

huomauttamista.___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

41 §. Tuloista tehtävät vähennykset/41 §. Avdrag från inkomsterna  

_____________Ei 

huomauttamista.___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

42 §. Tuloista tehtävät vähennykset tehostetun palveluasumisen maksua määrättäessä/42 §. Avdrag från 

inkomsterna vid fastställande av avgift för serviceboende med heldygnsomsorg  

____________Pidämme ehdotettua säännöstä hyvänä. Tärkeää on, että asumismenojen ohella otetaan 

asiakkaan tarvitsemat lääkkeet huomioon vähennyksenä tehostettuun palveluasumiseen siirtyvien 

asukkaiden kohdalla. ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

43 §. Maksun määrääminen/43 §. Fastställande av avgift  

____________Ei 

huomauttamista____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

6 luku. Muut maksut/6 kap. Övriga avgifter    
 

Lausunnonantajilta pyydetään kommentteja erityisesti säännöksistä, jotka koskevat vammaiselta henkilöltä perittäviä 
asiakasmaksuja, palvelun keskeytystä ja henkilöä, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa./Vi ber er kommentera i synnerhet de 
bestämmelser som gäller kundavgifter som tas ut hos personer med funktionsnedsättning, avbrott i tjänsten och en person utan 
hemkommun i Finland. 
 



  
 

 

 

 

44 §. Tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut/44 §. Stödtjänster och boendeservicerelaterade 

tjänster  

_____________Palveluista ei saa periä erillistä maksua. Seuramme pitää  ongelmallisena sitä, että 

valtakunnallisesti ei ole tarkoitus alinsäädännössä määritellä ateria-, vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- 

ja turvapalvelujen hintoja, vaan ne jäävät edelleen kuntien (maakuntien) päätettäviksi. Nykyisin näiden 

asukkaiden tarvitsemien tukipalvelujen hinnoittelu kunnissa on kirjavaa. Uudistuksen yhteydessä olisi 

tullut säännellä lainsäädännössä ainakin tukipalveluista perittävät enimmäishinnat kohtuuttomuuksien 

välttämiseksi. ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

45 §. Avopalveluun tai -hoitoon liittyvä ylläpito/45 §. Uppehälle i samband med sociala insatser eller 

öppen vård  

____________________Ehdotamme, että maksun kohtuullisuus määriteltäisiin tarkemmin laissa ja lain 

perusteluissa olisi esimerkkejä kohtuullisuuden määrittelystä eri tilanteissa. On olemassa vaara, että 

maakunnat  tulkitsevat kohtuullisuutta hyvin eri tavoin ja kansalaiset eri puolilla Suomessa tulevat 

eriarvoiseen asemaan.. ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

46 §. Vammaisuuden perusteella järjestettäviin erityispalveluihin liittyvä ylläpito/46 §. Uppehälle i 

samband med särskild service med anledning av funktionshinder  

____________Myös tässä säännöksessä maksun kohtuullisuus tulisi määritellä esitettyä tarkemmin 

samalla tavoin kuin edellä.. ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

47 §. Lastensuojelu/47 §. Barnskydd  

__________Ehdotamme, että kaikki lastensuojeluun liittyvät maksut poistetaan ja 

lastensuojelu kokonaisuudessaan siirretään maksuttomien palvelujen piiriin. Korkeat maksut 

voivat estää tehokkaan lastensuojelun toteuttamisen. Ehdotettu 1857,90 euroa on kohtuuttoman 



korkea. Summa tulisi ainakin puolittaa, mikäli kokonaan maksuttomiin palveluihin 

lastensuojelussa ei katsota olevan 

mahdollisuutta.______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

48 §. Vammaisen lapsen asuminen muualla kuin oman perheen kanssa/48 §. Boende för barn med 

funktionsnedsättning någon annanstans än med den egna familjen  

_____Myös vammaisen lapsen kohdalla maksuttomuus kaikissa palveluissa on ensisijainen 

ehdotuksemme. Mikäli tähän ei päädytä tulisi enimmäismaksu puolittaa samalla tavoin kuin 

edellä.___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

49 §. Kuljetuspalvelut/49 §. Färdtjänst  

____________Miten julkiseen liikenteeseen verrattava maksu määritellään, jos paikkakunnalla 

ei ole julkista liikennettä? Yhä useammat kunnat ovat jäämässä kokonaan ilman julkista 

liikennettä, jolloin etenkin vanhuksilla on suuria vaikeuksia päästä palvelujen ääreen. 

____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

50 §. Yksityislääkärin lähetteellä tehtävät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset/50 §. 

Laboratorieundersökningar och bilddiagnostik som utförs efter remiss från privatläkare  

____________Viittaamme aiemmin sanomaamme ja toteamme, että palvelun tuottamisesta aiheutuvat 

kustannukset tulee olla asiakkaan tarkistettavissa? Palvelun tuottajat on velvoitettava selostamaan  

yksityiskohtaisesti ja eritellysti asiakkaalle palvelun tuottamisen kustannukset tämän niitä tiedustellessa. 

Selvitysvelvollisuus tulee kirjata lakiin. ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

51 §. Palvelun keskeytys/51 §. Avbrott i tjänsten  



____________Ei 

huomauttamista.____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

52 §. Vahingoittunut, hävinnyt tai palauttamatta jätetty apuväline/52 §. Ett skadat, försvunnet eller icke-

återlämnat hjälpmedel  

________________Ei huomauttamista.________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

53 §. Henkilö jolla ei ole Suomessa kotikuntaa/53 §. En person utan hemkommun i Finland  

____________________Ei 

huomauuttamista.____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

7 luku. Erinäiset säännökset/7 kap. Särskilda bestämmelser    
 

 

 

 

54 §. Tulon, korvauksen ja saamisen periminen maakunnalle/54 §. Uttagande av inkomst, ersättning eller 

fordring till landskapet  

______________________Ei huomauttamista.__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

55 §. Viivästyskorko/55 §. Dröjsmålsränta  

_______________Viivästyskorko on julkisissa maksuissa kohtuuttoman korkea. Ehdotamme 

koron puolittamista silloin kun kysymys on julkisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusta 

perittävästä maksusta, jota asiakas ei pysty maksamaan ajallaan... 



_________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

56 §. Maksujen ulosotto/56 §. Utsökning av avgifter  

________________Ei huomauttamista. _____________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

57 §. Maksun palautus ja kuittaus/57 §. Återbetalning och kvittning av avgift  

______________Maksun palautuksessa tulee asiakkaalle maksaa myös korkoa korkolain 4 §:n 

1 momentin mukaisesti. Muussa tapauksessa asiakkaan ja yhteiskunnan maksuperusteet eivät 

ole tasavertaiset. Ehdotamme lisäystä säännösehdotukseen. 

__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

58 §. Indeksitarkistukset/58 §. Indexjusteringar  

___________Julkisten maksujen on oltava samalla tavoin indeksijäädytyksen piirissä vuoteen 

2020 saakka kuin perusturvaetuudet nyt ovat. Muutoin palveluista perittävät maksut suhteessa 

perusturvaetuuksien määrään kasvavat kohtuuttomasti etenkin niiden asiakkaiden kohdalla, 

jotka joutuvat elämään perusturvaetuuksien varassa (etenkin pitkäaikaistyöttömät, sairaat, 

takuueläkeläiset) Ehdotamme epäkohdan korjaavaa lisäystä.  

_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

59 §. Muutoksenhaku/59 §. Ändringssökande/60 §. Uppföljningstjänst för tjänsteproduktionen  

______________Ei huomauttamista. __________________________________________________ 



________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

60 §. Palvelutuotannon seurantapalvelu/60 §. Uppföljningstjänst för tjänsteproduktionen  

___________________Ei 

huomauttamista._____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

61 §. Maakunnan tiedonsaantioikeus//61 §. Landskapets rätt till information  

______________Ei 

huomauttamista.__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

8 luku. Voimaantulo/8 kap. Ikraftträdande  
 

Lausunnonantajilta pyydetään kommentteja erityisesti voimassa olevan asiakasmaksulainsäädännön mukaisten 
hengityshalvauspotilaita koskevien erityissäännösten kumoamisesta sekä hengityshalvauspotilaita ja vammaisia henkilöitä 
koskevista siirtymäsäännöksistä./Vi ber er kommentera i synnerhet upphävandet av den gällande klientavgiftslagstiftningens 
specialbestämmelser om andningsförlamningspatienter samt de föreslagna övergångsbestämmelserna om 
andningsförlamningspatienter och personer med funktionsnedsättning. 
 
  

 

 

 

 

62 §. Voimaantulo/62 §. Ikraftträdande  

______________Ei 

huomauttamista.__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

63 §. Kumottava laki/63 §. Lag som upphävs  

____________Ei 



huomauttamista.____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

64 §. Siirtymäsäännökset/64 §. Övergångsbestämmelser  

_____________Ehdotamme vuoden siirtymäaikaa kahden vuoden sijasta. 

Hengityshalvauspotilaiden hoidon ehdotamme pysyvän maksuttomana uuden lainkin aikana. 

Emme näe syytä, miksi hengityshalvauspotilaiden asemaa huononnettaisiin uuden lain vuoksi. 

___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

[Keskeytä] 
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