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Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
Lausunnonantajan lausunto
2 a § Maksun periminen / Uttag av avgif
2 b § Päätös maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta / Beslut om avgift som bestäms enligt
betalningsförmågan
3 § Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu / Avgift för oanvänd service
5 § Maksuttomat terveyspalvelut / Avgiftsfria hälsovårdstjänster
Alle 18 -vuotiaiden käyntien maksuttomuuden laajentaminen erikoissairaanhoidossa säätämällä
poliklinikkakäynnit maksuttomiksi on lapsiperheiden kannalta tärkeä muutos. Olisi suonut
muutoksen koskevan loppujakin alaikäisten erikoissairaanhoidon palveluja, elikkä
hoitopäivämaksuja.

Edelleenkin jäävä mahdollisuus periä asiakasmaksu terveyskeskusten mielenterveyden vuoksi
tapahtuvilta käynneiltä silloin, kun samalla käynnillä hoidetaan myös somaattisia vaivoja, on
mielestämme huonosti perusteltavissa. Mielenterveyspotilailla on poikkeuksellisen paljon
somaattisia ongelmia, ja näiden erottaminen potilaan hoidon kokonaisuudesta on keinotekoista,
tarpeetonta ja epätarkoituksenmukaista. Lisäksi mielenterveyspotilaiden taloudellinen tilanne on
usein heikko. Tulisikin harkita näiden potilaiden perusterveydenhuollon palvelujen säätämisestä
kattavasti maksuttomaksi.
6 a § Maksukatto / Avgiftstak
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Maksukaton kuuluvien asiakasmaksujen laajentaminen on perusteltu ja kannatettava muutos.
Maksukaton täyttymisen jälkeenkin kuitenkin edelleenkin olisi oikeus periä sairaalahoidossa 22,50
euron ylläpitomaksua hoitopäivältä ei mielestämme ole mitenkään tarkoituksenmukaista. PItkän
sairaalahoidon maksut voivat muodostua usein jo ennestään sairaille ja huomattavista
sairaanhoidon kustannuksista vastaamaan joutuneille potilaille kohtuuttomiksi.
7 b § Palvelun pitkäaikaisuus / Servicens långvariga karaktär
Pitkäaikaishoidon ja -hoivan maksujen yhtenäistäminen ja säädösten tarkentaminen on erittäin
perusteltu ja tervetullut uudistus.
7 c § Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon
maksu / Avgift för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig familjevård och långvarig
sluten vård
10 b § Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, pitkäaikaisesta perhehoidosta ja pitkäaikaisesta
laitoshoidosta perittävän maksun perusteena olevat tulot / Inkomster som utgör grund för avgiften för
långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig familjevård och för långvarig sluten vård
10 c § Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa
perhehoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa / Avdrag från inkomsterna för långvarigt serviceboende
med heldygnsomsorg, långvarig familjevård och långvarig sluten vård
10 d § Tuloista tehtävät erityiset vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja
pitkäaikaisessa perhehoidossa / Särskilda avdrag från inkomsterna för långvarigt serviceboende med
heldygnsomsorg och långvarig familjevård
10 e § Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta
perittävä maksu / Avgift för fortlöpande och regelbunden service i hemmet samt för långvarig
boendeservice
10 f § Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta
perittävän maksun perusteena olevat tulot / Inkomster som utgör grund för avgiften för fortlöpande och
regelbunden service i hemmet samt för långvarig boendeservice
10 g § Tuloista tehtävät vähennykset jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annettavassa palvelussa sekä
pitkäaikaisessa asumispalvelussa / Avdrag från inkomsterna för fortgående och regelbunden service i
hemmet samt för långvarig boendeservice
-
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10 h § Tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut / Stödtjänster och tjänster i samband med
boendeservice
Tukipalveluista perittävät lisämaksut ovat muodostuneet ongelmaksi monille palveluntarvitsijoille, ja
vaihdelleet huomattavasti kunnasta ja palveluntuottajasta toiseen. Näiden tarkempi säätely olisi
tarpeen. Positiivista kuitenkin on, että pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkailta ei näistä
palveluista voi periä maksua.
10 i § Laskennallinen metsätulo / Kalkylerad inkomst av skog
10 j § Maksun määrääminen ja tarkistaminen / Bestämmande och justering av avgift
10 k § Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuun / Hur avbrott i servicen påverkar klientavgiften
11 § Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen / Nedsättning och eftergift av avgift
Säädös on erittäin tervetullut. On erittäin hyvä, että maksujen alentaminen tai perimättä jättäminen
säädetään ensisijaiseksi toimeentulotukeen nähden.
13 § Muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu / Avgift av dem som inte är bosatta i Finland
14 § Tulojen, korvausten tai saamisten periminen kunnalle tai kuntayhtymälle / Uppbärande av inkomster,
ersättningar eller fordringar till kommunen eller samkommunen
14 a § Viranomaisten tiedonsaantioikeus / Myndigheternas rätt att få upplysningar
15 § Muutoksenhaku / Ändringssökande
Voimaantulo (alustava voimaantuloajankohta 1.1.2021) Ikraftträdande
-

Pärnänen Heikki
Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund
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