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Kuluttajaliitto- Konsumentförbundetry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudestalausualuonnoksestaja esittääasiassaseuraavathuomiot:

Yleisesti
Kuluttajaliitto kannattaaasiakasmaksujen
uudistamistavaltakunnallisesti.Hyväähallituksenesityksessäasiakasmaksulaiksi
on, että yhdenvertaisuuskasvaaeri puolella Suomeaasuvienvälillä,kun
maksutyhtenäistyvätja tarkentuvat.Hallituksenesityssisältääselkeitäja kaivattujaparannuksia.
Kuluttajaliitto ei kuitenkaanpidä nyt esitettyjä parannuksiariittävinä vaanasiakasmaksulakiin
tulisi
tehdä vielä enemmänmuutoksia,jotta pääministeriSannaMarinin hallituksenohjelmankirjaukset
hoidon esteidenpurkamisestaja terveydentasa-arvonlisäämisestätoteutuisivat parhaallamahdollisellatavalla.

Perusterveydenhuollonvastaanottotoiminta maksuttomaksi
Kuluttajaliitto pitää tärkeänä,että terveyskeskustasoinen
perusterveydenhuoltoolisi maksutonta
koko Suomessa.Tällöinkaikkisuomalaisetolisivat tämän asianosaltatasavertaisia.Terveydenhuollon asiakasmaksutovat merkittäväeste palveluidenkäyttämisellepienituloisimpienihmisten
keskuudessa.Kuluttajaliitonkanta on, että perusterveydenhuollonvastaanottotoiminnanniin lääkäri- kuin hoitokäyntienkinsuhteentulee olla tulevaisuudessamaksutonta.Hoitajakäyntienmaksuttomuus,perusterveydenhuollonmielenterveyspalveluiden
maksuttomuussekämuut maksuttomuuden laajennuksetovat kannatettavia,mutta riittämättömiä.
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Kuluttajaliitto muistuttaa,että viime hallituskaudellaon jo korotettu asiakasmaksujen
enimmäismääriäsekävuosina2015 että 2016.Maksustariippuen korotuksetolivat 20-40prosenttiasuhteessahintojen kehitykseen.THL:nkansallisessa
terveys-,hyvinvointi-ja palvelututkimuksessa
ilmeni, että valtaosakansalaisistapitäisi asiakasmaksutennallaantai pienentäisiniitä. Myös maksujen porrastustulojen mukaansaalaajaakannatusta.Noin viidenneskoki, että asiakasmaksutovat
haitanneethoitoon pääsyä.
Asiakasmaksut
ovat myösmerkittävätekijä ihmisten ylivelkaantumisessa.
SuomenAsiakastietoOy
on todennut, että ”suuri osakuluttajien uusistamaksuhäiriömerkinnöistätulee esimerkiksijulkisoikeudellisistamaksuista,kuten terveyskeskusmaksuista
ja muista saatavista,joita varten ei tehdä
varsinaistaluottopäätöstä.” Käsilläolevanhallituksenesityksenmukaanvuonna2018 ulosottoasioita tuli vireille yhteensä3,4 miljoonaa,joista lähes390 000 eli yli 10 % koostui sosiaali-ja terveydenhuollonasiakasmaksuista.
Jotämä yksistäänkertoo siitä, että liian monille nykyinenkinmaksutaso on liikaa.Byrokratiakustannukset
huomioidentoistamme,että hallituksenesityksessäperusterveydenhuollonvastaanottotoiminnantulisi olla kokonaanmaksutonta.Kunotetaan huomioon
ennaltaehkäisevätvaikutukset,matalakynnysperusterveydenhuoltoonmaksaisiitsensämoninkertaisestitakaisin,eikä todennäköisestilisäisimerkittävästikysyntää.Matalampikynnystoisi kuitenkin apuatarvitsevataikaisemminpalveluidenpiiriin. Lisäksisekälääkäri-että hoitajakäyntien
maksuttomuuslisäisijulkistenpalvelujenja työterveyshuollonpalveluidenasiakkaidenyhdenvertaisuutta.

Maksukatot tulisi yhdistääja laskeakohtuulliselle tasolle
Kuluttajaliitto pitää esityksenmaksukatonlaajentamistakoskeviaesityksiäoikeansuuntaisina,
mutta riittämättöminä toimina. Erityisestisuunterveydenhuollonmaksujensekätoimeentulotuesta maksettujenasiakasmaksujen
lisääminenmaksukattoakerryttävien maksujenlistalle on
kannatettavaa.On kuitenkin kestämätöntäasiakkaankannalta,että sosiaali-ja terveydenhuollon
asiakasmaksuissa,
lääkkeissäja matkoissaon kaikissaomat erilliset maksukattonsa.Josasiakkaalla
on kaikkiaedellä mainittuja kuluja, maksujakertyy yhteensän. 1600euroa ennenkuin katot täyttyvät ja maksuihinsaahelpotusta.Kuluttajaliitonmielestäasiakasmaksulain
maksukatto,lääkekustannustenvuosiomavastuusekäsairasvakuutuslain
mukaisestikorvattavienmatkakustannusten
maksukattotulisi yhdistääja laskeanykyistäselkeästialemmalletasolle niin, että paljon palveluita
ja lääkkeitäkäyttävientilanne helpottuisi. Myös alkuvuoteenkasautuviamaksutaakkojatulisi lainsäädännöllisestirajoittaa tai jaksottaajatkossa.LisäksiKuluttajaliitto katsoo,että myöspalveluseteleidenomavastuuosuuksien
tulisi sisältyämaksukattoakerryttäviin maksuihin.
Kuluttajaliitto pitää huononaratkaisunasitä, että jatkossakinmaksukatonseurantavelvollisuus
säilyisi asiakkaallaitsellään.Tietojärjestelmienkehittymisenmyötä seurantavelvollisuus
tulisi siirtää
kunnille, sillä asiakkaidenon useinhuomattavanvaikeaseuratamaksukatonkertymistäja he maksavatsiten useinliikaa asiakasmaksuja.
Maksukatostaja senseurantavelvollisuudesta
tulisi myös
olla selkeämaininta asiakkaalletoimitettavissaasiakasmaksuja
koskevissalaskuissa.

Asiakasmaksujenalentamistaja perimättä jättämistä koskeviasäännöksiätulisi tiukentaa
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Nykyisessäasiakasmaksulaissa
olevaa11 §:ääei ole senvelvoittavuudestahuolimatta juurikaan
sovellettu kunnissa.Nyt lausunnollaolevassaesityksessäesitetäänparannuksiaasiaan.Kuluttajaliitto pitää hyvänäsitä, että esityksessäkorostetaanasiakasmaksun
huojentamisenensisijaisuutta
toimeentulotukeennähdenja että kunnille säädettäisiinvelvollisuushuolehtia siitä, että asiakas
saanykyistäparemmintiedon huojentamistakoskevastasääntelystä.
Asiakkaallapitää olla helppo tapa olla yhteydessäpalvelunjärjestäjääntai -tarjoajaanselvittääkseensen,onko hän oikeutettu maksunalentamiseentai perimättä jättämiseen.Tämäntulee käydä
riittävän selvästiilmi asiakkaallelähetettävästälaskusta(kts. tarkemmin jäljempänä).
Kuluttajaliitto katsoomyös,että maksujenalentaminenja perimättä jättäminen tulisi ulottaa kaikkiin maksuihin,ei ainoastaanmaksukyvynmukaanmääräytyviinmaksuihin.Ehdotettu muotoilu,
jonka mukaankunnilla olisi mahdollisuusulottaa alentaminentai perimättä jättäminen myöstasasuuruisiinmaksuihinon liian väljä ja asettaaasiakkaatepätasa-arvoiseen
asemaan.Tämänhetkinen
käytäntö on osoittanut, etteivät kunnat ole täyttäneet edespykälänmukaistavelvoitettaan,saati
sitten vapaaehtoistalaajennustatasasuuruisiinmaksuihin.

Asiakasmaksulakiintulisi lisätä uusi 11 a §
Kuluttajaliitto on osallistunutoikeusministeriöntyöryhmään,jossaon valmisteltusäännöksiäasiakkaansuojanparantamiseksihenkilöönliittyvien palveluidenosalta.Osanatätä valmisteluaon
luonnosteltusäännöksiämyösjulkisenpuolen palveluidenvirhevastuustaja sen seuraamuksista.
Kuluttajaliitto pitää äärimmäisentärkeänätämän sääntelynjatkovalmisteluaviipymättä ja asiakkaansuojanparantamistamyösjulkistenpalveluidenosalta.
Osanatätä valmisteluaon esitetty uutta 11 a §:ääasiakasmaksulakiin.
Tämänmukaanasiakasmaksujenalentaminentai perimättä jättäminen tulisi mahdolliseksimyöspalvelussaolleen virheen
seurauksena.Tällähetkellä lain 11 § antaamahdollisuudenmaksujenhuojentamiseenainoastaan
toimeentuloon liittyvin perustein.
Hallituksenesityksenjatkovalmistelussatulisi huomioidaoikeusministeriöntyöryhmänmietinnössäesitetyt seikatja ehdotuksetja käsitellämyösmaksujenhuojentamistavirheenperusteella.
Tällähetkellähenkilöönliittyvien palveluidenasiakkaidenoikeussuojassa
on huomattavaaeriarvoisuutta riippuen siitä, onko palveluntuottajayksityinenvaikojulkinen taho. Tätäei voida pitää millään tavallaperusteltuna,kun otetaan huomioonesimerkiksiasiakkaidenjulkisistakinpalveluista
maksamat,tuloihin perustuvatmaksutmuun muassapitkäaikaisessa
palveluasumisessa.
Jatkovalmistelussa
tulisi vähintäänottaa kantaasiihen,miten asiakkaidenoikeusturvanparantamista jatketaanasiakasmaksulainsäädännön
kokonaisuudistuksen
yhteydessä.Kollektiivisiaoikeussuojakeinojaja valvontaaparantamallaei pystytä turvaamaanyksittäisenasiakkaanoikeuksia
ja toteuttamaan tämän oikeuksiataloudelliseenhyvitykseenpalvelunvirheen johdosta.Kuluttajaliiton Insight360 -tutkimuslaitoksellateettämän haastatteluselvityksenmukaanjopa 26 % vastaa-
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jista oli viimeisenvuodenaikanakokenut saaneensavirheellistäpalveluasosiaali-ja terveyspalve1
luissatai varhaiskasvatuspalveluissa.
Myös julkisuudessaon ollut viime vuosinahuomattavanpaljon tapauksia,joissaerityisenheikossaasemassaolevien asiakkaidenpalveluissaon ollut merkittäviäkin puutteita ja virheitä. M yösviranomaisilletehtyjen kanteluidenja muistutustenmäärätovat
olleet kasvussaviime vuosina.Oikeussuojanparantamiselleon olemassavankatperusteetja kaikki
toimet oikeussuojanparantamiseksion toteutettava viipymättä.

Laskuistatulee käydä selvästiilmi oleelliset tiedot sekämaksujenhuojentamisentai perimättä
jättämisen mahdollisuus
Esityksessä
ehdotetaan(2 a §), että kunnallaolisi velvollisuusantaa asiakkaallemaksuakoskeva
lasku.Pykälässäluetellaanlisäksi,mitä tietoja laskuntulisi sisältää.Lisäksiesityksessäehdotetaan,
että laskuunolisi liitettävä oikaisuvaatimusohje.Kuluttajaliitto pitää näitä esityksiätärkeinäja kannatettavina.Palvelunkuvaustulee tehdä laskuunniin selkeästija ymmärrettävälläkielellä,että asiakkaanon aina helppo havaita,mitä palvelualaskukoskee.
TämänlisäksiKuluttajaliitto painottaa,että asiakkaalletulisi vielä laskunyhteydessäkäydäselkeästi ilmi tieto mahdollisuudestasaadamaksualennetuksiatai jopa kokonaanpoistetuksi(11 §:n
mukaisesti).Laskulletulisi merkitä selvästise taho, keneltäasiakkaallaon mahdollisuussaadalisätietoja ja neuvoja.Samattiedot olisi tärkeääsaadakansalaistentietoon jo ennenpalvelutapahtumaa,sillä pelko asiakasmaksuista
saattaaestääihmisiähakeutumastaheille tarpeellistensosiaalija terveyspalveluidenpiiriin. Epävarmuuskustannustensuuruudestatulisi myöspyrkiä minimoimaanjo ennenpalvelutapahtumaa.
Kuluttajaliitto ehdottaa,että jokin seuraavankaltainenteksti tulisi aina löytyä asiakasmaksuja
koskevistatiedoista,päätöksistäja laskuista.Tiedonsaavutettavuudennäkökulmastatulisi turvata
riittävän monipuolisetyhteydenottomahdollisuudet.
A) Jostämän laskunmaksaminenvaarantaatoimeentulositai elatusvastuusitoteuttamisen,kunnallaon velvollisuusalentaamaksuatai jättää maksuperimättä.LisätietoasaatkotikuntasiSotekansliasta,
puh. 09
01020304(arkisin9-15),sähköpostitse:info@kotikunta.fi.
B) Jossinullemaksetaantoimentulotukeatai sinullaon hyvin alhaisettulot, kunta voi pyynnöstäsiharkita
maksunalentamistatai senmitätöimistä. PyydälisätietojaSotekansliasta,
puh. 09 01020304(arkisin9-15),
sähköpostitse:info@kotikunta.fi.

Laskustatulisi myösselkeästiaina käydäilmi, että asiakkaanon itse seurattavamaksukatonkertymistä ja ohjeet miten toimia, kun maksukattotulee täyteen.

1

Kuluttajaliitontilaamapuhelinhaastattelututkimus,
N=800,virhemarginaali+- 5 %
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Käyttämättä jätetyistä palveluistaperittävä maksu(3 §)

Kuluttajaliitto pitää tarpeellisenasitä, että aiheettomiapoisjääntejäpyritään vähentämäänterveydenhuollossa.Sikäliehdotettu 3 §, jonka mukaanasiakkaaltavoidaanperiä maksukäyttämättäjätetystä ja peruuttamattomastakäynnistäon aiheellinen.Kuluttajaliitto pitää kuitenkin tärkeänä
sitä, että asiakkaallaon tosiasiallinenmahdollisuusja helppo kanavaesittääperustelut poisjäännille ja siten perustellustasyystävapautuamaksusta.

Lopuksi
Asiakasmaksulainsäädännön
selkeyttämiselleja muuttamiselleon olemassaselkeätarve ja käsillä
olevahallituksenesitystuo parannuksianykytilaan.Esitysjää kuitenkin vajavaiseksi.Perusterveydenhuollonmaksuttomuuttatulisi laajentaakoskemaanmyöslääkärivastaanotot.Useideneri
maksukattojenyhdistäminenja kokonaiskatonalentaminenolisi tärkeää.Aivanerityisestiasiakkaiden oikeussuojantasavertaisuudenja toteutumisen kannaltaolisi tärkeäälisätä lakiin mahdollisuusmaksunalentamiseentai poistamiseenpalvelussailmenneenvirheenjohdosta(uusi 11 a §).

Helsingissä1.4.2020

TiinaVyyryläinen
tiiminvetäjä, OTK
vaikuttamistyönja neuvonnantiimi

JuhaBeurling-Pomoell
pääsihteeri

KULUTTAJALIITTO
–KONSUMENTFÖRBUNDET
RY I THECONSUMERS’
UNIONOFFINLAND
Paciuksenkatu
19, 00270Helsinki,Finland I +3589 454 2210 I info@kuluttajaliitto.fi I www.kuluttajaliitto.fi

