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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Lehtimäki Esko
Tamsi Lasse
Kiviluoma Juha-Matti
Erlands Kaj
Ollikkala Ari
Kaleva Paula
Nevanperä Toni
Mäntylä Anu
Honkilahti Katri

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Heikkilä Ville
Ketomäki Jaakko
Harjula Irma
Nummela Veli
Valtonen Pia

valtuuston puheenjohtaja
valtuuston I varapuheenjohtaja
valtuuston II varapuheenjohtaja
kunnanjohtaja, esittelijä
vt. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys.

Asiat

§:t 37-43.

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lasse Tamsi ja Juha-Matti Kiviluoma.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Esko Lehtimäki
puheenjohtaja
Hyväksytty sähköpostitse 10.3.2020

Pia Valtonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Lasse Tamsi
Tarkastettu sähköpostitse 10.3.2020

Juha-Matti Kiviluoma
Tarkastettu sähköpostitse 12.3.2020

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 13.3.2020.
Pia Valtonen, pöytäkirjanpitäjä
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Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Dnro D/44/00.04.00/2020
Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 41 §
Sähk. päätöksentekomenettely 5.-10.3.2020

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan, että hoitajavastaanotot tulisivat maksuttomiksi perusterveydenhuollossa ja että poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta ei enää perittäisi maksuja alaikäisiltä
asiakkailta. Mielenterveyspalvelujen maksuttomuutta perusterveydenhuollossa selkiytettäisiin ja tartuntatauteihin liittyvän hoidon, tutkimuksen ja
lääkkeiden maksuttomuutta laajennettaisiin tietyiltä osin. Maksukattoa laajennettaisiin suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Lisäksi asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on
myönnetty toimeentulotukea, kerryttäisivät jatkossa maksukattoa.
Pitkäaikaishoidon asiakasmaksut määräytyisivät jatkossakin asiakkaan
maksukyvyn mukaan. Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun
sekä pitkäaikaisten sosiaalihuoltolain nojalla järjestettävien asumispalvelujen asiakasmaksut määräytyisivät yhdenmukaisin perustein, pitkäaikaista
tehostettua palveluasumista lukuun ottamatta. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen laitoshoidon ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksuihin sovellettaisiin pitkälti yhdenmukaisia määräytymisperusteita.
Lisäksi säädettäisiin asiakkaalle jätettävästä vähimmäiskäyttövarasta viimeksi mainituissa palveluissa.
Asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan korostettaisiin. Muutoksenhakua koskevaa
sääntelyä selkiytettäisiin ja asiakkaan oikeusturvaa vahvistettaisiin. Esitys
liittyy vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen
yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.
Hallituksen esityksen valmistelun taustalla on pääministeri Sanna Marinin
hallituksen ohjelma ”Osallistava ja osaava Suomi — sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta”. Hallitusohjelman mukaan laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992), jäljempänä asiakasmaksulaki, uudistetaan tavoitteena hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen muu muassa maksuttomuutta laajentamalla
ja kohtuullistamalla maksuja. Asiakasmaksulain uudistukselle on osoitettu
rahoitusta 45 miljoonaa euroa.
Esityksen tavoitteena on hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti poistaa
hoidon esteitä ja lisätä terveyden tasa-arvoa. Esitys liittyy osaltaan myös
hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon
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toiminnan painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Esityksen tavoitteena on parantaa asiakkaiden välistä tasa-arvoa pitkäaikaisista asumispalveluista perittävien asiakasmaksujen
suhteen eri puolella maata. Ehdotetulla lailla pyritään myös varmistamaan,
että kyseisten palvelujen asiakasmaksut eivät nouse kohtuuttoman suuriksi
asiakkaan tuloihin nähden. Lisäksi tavoitteena on yhdenmukaistaa jatkuvan
ja säännöllisen kotona annettavan palvelun maksuja ja huolehtia, että maksut vastaisivat nykyistä paremmin palvelutuntien määrää.
Lausunnot pyydetään jättämään viimeistään keskiviikkona 1.4.2020.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, että esityksen tavoitteet poistaa hoidon esteitä ja lisätä terveyden tasa-arvoa ovat kannatettavia. Asiakasmaksujen alentaminen ehdotetulla tavalla tukee tavoitteiden
saavuttamista. Kunnanhallitus pitää hyvin tärkeänä, että uudistuksen toteutuksessa huomioidaan kuntatalouden kriittinen tila, ja valtio vastaa nettokustannusten noususta täysimääräisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa, 24.03.2020
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Oikaisuvaatimusohjeet
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät:

39, 41-43

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

37, 38 ja 40

Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimu
sviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Teuvan kunnanhallitus
PL 25, 64701 TEUVA
Rasintie 1 A, 64700 TEUVA
aukioloaika: ma-to 9-15, pe 9-14
sähköposti: kunta@teuva.fi
Pykälät:

37, 38 ja 40

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on laitettu nähtäville kunnan internet-sivuille.
Tiedoksiantopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

