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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
Ei lausuttavaa.
2 b § Päätös maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta / Beslut om avgift som bestäms enligt
betalningsförmågan
Ei lausuttavaa.
3 § Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu / Avgift för oanvänd service
On kannatettavaa, että ehdotuksen mukaan käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista
perittävän maksun soveltamisalaa laajennettaisiin. Tärkeää on, että myös hoitajavastaanoton
käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta voidaan periä maksu, toisin kuin nykylainsäädännössä.
Tällä tavoin pyritään lisäämään asiakkaan omaa vastuunottoa ja erityisesti vähentämään
kustannuksia, joita turhista poisjäänneistä aiheutuu julkiselle taloudelle. Peruuttamattomat ajat
vaikuttavat myös erityisesti perusterveydenhuollon jonotilanteeseen ja muuhun asiakkaiden
käyttäytymiseen.
5 § Maksuttomat terveyspalvelut / Avgiftsfria hälsovårdstjänster
Ei lausuttavaa.
6 a § Maksukatto / Avgiftstak
Selkeyden vuoksi olisi hyvä todeta, että käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä
maksu ei kerrytä maksukattoa.
7 b § Palvelun pitkäaikaisuus / Servicens långvariga karaktär
Ei lausuttavaa.
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7 c § Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon
maksu / Avgift för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig familjevård och långvarig
sluten vård
Pykälässä esitetty maksu, joka saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on
tehty 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset, aikaansaa kuntiin hyvin monimutkaista
laskentatarvetta.
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
Ei lausuttavaa.
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
Ei lausuttavaa.
10 d § Tuloista tehtävät erityiset vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja
pitkäaikaisessa perhehoidossa / Särskilda avdrag från inkomsterna för långvarigt serviceboende med
heldygnsomsorg och långvarig familjevård
Ei lausuttavaa.
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
Ei lausuttavaa.
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
Ei lausuttavaa.
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
Ei lausuttavaa.
10 h § Tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut / Stödtjänster och tjänster i samband med
boendeservice
Miten määritellään kohtuullinen maksu, joka todetaan tämän pykälän yhteydessä? Edellä 10 e §:ssä
tarkoitetun kuukausimaksun lisäksi kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakkaalta kohtuullisen maksun
erillisistä ateria-, vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- ja turvapalveluista, osallisuutta ja sosiaalista
kanssakäymistä edistävistä palveluista sekä muista vastaavista asumista tukevista erillisistä
palveluista, jotka järjestetään tukipalveluina tai pitkäaikaiseen asumispalveluun liittyvinä palveluina.
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10 i § Laskennallinen metsätulo / Kalkylerad inkomst av skog
Ei lausuttavaa.
10 j § Maksun määrääminen ja tarkistaminen / Bestämmande och justering av avgift
Ei lausuttavaa.
10 k § Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuun / Hur avbrott i servicen påverkar klientavgiften
Ei lausuttavaa.
11 § Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen / Nedsättning och eftergift av avgift
Ei lausuttavaa.
13 § Muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu / Avgift av dem som inte är bosatta i Finland
Ei lausuttavaa.
14 § Tulojen, korvausten tai saamisten periminen kunnalle tai kuntayhtymälle / Uppbärande av inkomster,
ersättningar eller fordringar till kommunen eller samkommunen
Ei lausuttavaa.
14 a § Viranomaisten tiedonsaantioikeus / Myndigheternas rätt att få upplysningar
Ei lausuttavaa.
15 § Muutoksenhaku / Ändringssökande
Ei lausuttavaa.
Voimaantulo (alustava voimaantuloajankohta 1.1.2021) Ikraftträdande
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