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Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen CP-liitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle
laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Alla vastaamme
lausunnonkohtiin edustamiemme vammaisten ihmisten näkökulmasta.
1 Yleistä
Suomea sitoo YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Erityisesti sen 28 artikla. Riittävä
elintaso ja sosiaaliturva on pidettävä mielessä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevaa
lainsäädäntöä muutettaessa. Viittaamme myös artiklaan 4. Yleiset velvoitteet
2 a § Maksun periminen
Suomen CP-liitto ry katsoo, että laskussa tulee selkeästi esittää tieto maksun perusteesta. Myös
oikaisuvaatimus on liitettävä mukaan. Samalla muistutamme viranomaisen neuvontavelvollisuudesta ja
kertoa myös mahdollisuudesta yksilöllisen tilanteen mukaan jättää maksu perimättä.
2 b § Päätös maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta
Ei huomautettavaa.
3 § Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu
Suomen CP-liitto ry:n mielestä muutos on pääosin kannatettava ja selkeyttävä. On kuitenkin
ehdottomasti pidettävä huoli, että asiakas tulee kuulluksi, ennen kuin häneltä ruvetaan perimään ko.
maksua. Edustamamme järjestö koostuu vammaisista henkilöistä, joilla yhtäkkiset ja itsestä
riippumattomat syyt (mm. avustaja ei pääse paikalle auttamaan, etukäteen tilattu taksi ei saavukaan,
liikkumisen apuväline hajoaa) voivat vaikuttaa käyttämättä jääneeseen palveluun.
5 § Maksuttomat terveyspalvelut
Suomen CP-liitto ry kannattaa esitystä. Lisäksi on tärkeää, että apuvälineet sekä niiden sovitus,
tarpeellinen uusiminen ja huolto ovat maksuttomien terveyspalvelujen listassa. Asiakkaan tulee myös
saada lääkärin suosituksesta itselleen tarpeelliset ja välttämättömät hoitotarvikkeet maksuttomina.
Lääkärinlausunnotkin tulee saada maksuttomiksi.
6 a § Maksukatto
Suomen CP-liitto ry kannattaa esitystä. Erityisesti pitkäaikaissairaiden kohdalla maksukatto tasaa
terveydenhuoltomenojen maksurasitusta vuosittain, mikä edistää myös jäsentemme taloudellista ja
sosiaalista yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Myös suun terveydenhuollon ja fysioterapiakäyntien
lisäksi muiden terapiakäyntimaksujen sekä etäpalveluiden sisällyttäminen maksukattoon on
kannatettavaa. Maksukaton kertymisessä tulee ottaa huomioon myös joitakin sosiaalipalveluihin
sisältyviä maksuja. Maksukattoon tulee sisällyttää esimerkiksi omaishoitajan vapaan aikaisesta
sijaishoidosta perityt maksut mahdollisesti myös yksityisissä paikoissa.
Suomen CP-liitto on valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö, joka edustaa syntymästään saakka
liikuntavammaisia lapsia, nuoria ja aikuisia (kuten cp-, mmc- ja hydrokefaliavamma, noin 12 000 henkilöä) sekä
heidän läheisiään (noin 60 000 henkilöä). Lisäksi liitto edustaa ihmisiä, joilla on motorisen oppimisen vaikeus tai
lievempiä motoriikan vaikeuksia. CP-liittoon kuuluu 20 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä noin 3 000
henkilöjäsentä.
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7 b § Palvelun pitkäaikaisuus
Ei huomautettavaa.
7 c § Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen
laitoshoidon maksu
Suomen CP-liitto ry esittää, että myös vammaisten henkilöiden vammaispalvelulain mukaisen
palveluasumisen, perhehoidon ja laitoshoidon osalta tulee ehdottomasti säätää
vähimmäiskäyttövarasta, sillä nykyisin näiden palveluiden turvin asuvilla vammaisilla henkilöillä on
huomattavan usein vaikeuksia tulla kohtuudella toimeen heille vuokran ja muusta ylläpidosta
perittävän asiakasmaksun jälkeen käytettäväksi jäävillä tuloilla. Suuri osa vammaisista henkilöistä on
hyvin vähävaraisia, takuueläkkeen ja eläkettä saavan hoitotuen varassa eläviä ihmisiä. Tämä köyhyys on
yleensä elämänmittaista. Palveluasunnon vuokra voi olla jopa selvästi korkeampi kuin vammaisen
henkilön saama takuueläke, ja myös ylläpitomaksut ovat usein huomattavia.
Palveluasumista tarvitsevat vammaiset henkilöt eivät vammattomien ihmisten tavoin käytännössä voi
valita, missä he asuvat ja esimerkiksi minkä suuruista vuokraa he ovat kykeneviä ja valmiita
maksamaan, vaan heidän on pakko ottaa vastaan asunto (monesti markkinahintoihin nähden
suhteettoman korkeaa vuokraa vastaan) sieltä, missä he saavat välttämättä tarvitsemansa palvelut.
10 b § Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, pitkäaikaisesta perhehoidosta ja
pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteena olevat tulot
Suomen CP-liitto ry kannattaa ehdotusta, jossa yhdenmukaistettaisiin kaikista näistä kolmesta
perittävien maksujen perusteena olevia tuloja.
10 c § Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa
perhehoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa
Suomen CP-liitto ry kannattaa ehdotusta, jossa yhdenmukaistettaisiin maksukyvyn mukaan
määräytyvien maksujen perusteena olevista tuloista tehtäviä vähennyksiä.
10 d § Tuloista tehtävät erityiset vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja
pitkäaikaisessa perhehoidossa
Ei huomautettavaa.
10 e § Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta
asumispalvelusta perittävä maksu
Suomen CP-liitto ry kannattaa, että kotona annettavien palvelujen ja pitkäaikaisen asumispalvelujen
maksut määriteltäisiin laissa.
10 f § Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta
asumispalvelusta perittävän maksun perusteena olevat tulot
Ei huomautettavaa.
Suomen CP-liitto on valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö, joka edustaa syntymästään saakka
liikuntavammaisia lapsia, nuoria ja aikuisia (kuten cp-, mmc- ja hydrokefaliavamma, noin 12 000 henkilöä) sekä
heidän läheisiään (noin 60 000 henkilöä). Lisäksi liitto edustaa ihmisiä, joilla on motorisen oppimisen vaikeus tai
lievempiä motoriikan vaikeuksia. CP-liittoon kuuluu 20 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä noin 3 000
henkilöjäsentä.
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10 g § Tuloista tehtävät vähennykset jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annettavassa palvelussa
sekä pitkäaikaisessa asumispalvelussa
Ei huomautettavaa.
10 h § Tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut
Suomen CP-liitto ry pitää kannatettavana sitä, että pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen
liittyvistä palveluista ei saisi periä erillistä maksua. On tärkeää, että asiakas maksaa vain
asiakassuunnitelmaan kirjatuista palveluista.
10 i § Laskennallinen metsätulo
Ei huomautettavaa.
10 j § Maksun määrääminen ja tarkistaminen
Ei huomautettavaa.
10 k § Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuun
Ei huomautettavaa.
11 § Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen
Suomen CP-liitto ry:n mielestä maksun alentamista ja perimättä jättämistä koskeva sääntely on
asiakaslähtöinen ja kannatettava. Maakunnan velvoite oma-aloitteisesti alentaa asiakasmaksua tai
jättää asiakasmaksu perimättä otetaan huomioon pykälätasolla ja asiakkaan oikeussuojaan on
kiinnitetty huomiota kirjaamalla maakunnan velvoitteeksi antaa kirjallinen muutoksenhakukelpoinen
päätös.
Suomen CP-liitto ry katsoo, että maksun alentaminen ja perimättä jättäminen tulisi käsittää myös
tasasuuruiset maksut, jotka kerryttävät maksukattoa. Tämä lakiin kirjoitettu ratkaisu edistäisi YK:n
vammaissopimuksen artiklan 28 c) alakohdan velvoitetta köyhyydessä elävien vammaisten henkilöiden
vammaisuudesta aiheutuvien kulujen taloudelliseen tukemiseen.
13 § Muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu
Ei huomautettavaa.
14 § Tulojen, korvausten tai saamisten periminen kunnalle tai kuntayhtymälle
Ei huomautettavaa.
14 a § Viranomaisten tiedonsaantioikeus
Ei huomautettavaa.
15 § Muutoksenhaku
Suomen CP-liitto on valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö, joka edustaa syntymästään saakka
liikuntavammaisia lapsia, nuoria ja aikuisia (kuten cp-, mmc- ja hydrokefaliavamma, noin 12 000 henkilöä) sekä
heidän läheisiään (noin 60 000 henkilöä). Lisäksi liitto edustaa ihmisiä, joilla on motorisen oppimisen vaikeus tai
lievempiä motoriikan vaikeuksia. CP-liittoon kuuluu 20 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä noin 3 000
henkilöjäsentä.
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Suomen CP-liitto ry katsoo, että uusi teksti on selkeämpi. Näin ollen se kertoo asiakkaalle, mihin
päätöksiin saa vaatia oikaisua.
Voimaantulo (alustava voimaantuloajankohta 1.1.2021)
Ei huomautettavaa.

Suomen CP-liitto ry

Marju Silander
toiminnanjohtaja
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