Raseborgs stad
Utlåtande
26.03.2020

Ärende: VN/8392/2019

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
Lausunnonantajan lausunto
2 a § Maksun periminen / Uttag av avgif
Enligt förslaget
2 b § Päätös maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta / Beslut om avgift som bestäms enligt
betalningsförmågan
Enligt förslaget
3 § Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu / Avgift för oanvänd service
Föreslås att avgiften för oanvänd service för uppbäras för klient under 15 år i fall då det är frågan om
mottagningstid som bokats för barn (under 12 år) av föräldrar eller annan förmyndare.
5 § Maksuttomat terveyspalvelut / Avgiftsfria hälsovårdstjänster
Enligt förslag
6 a § Maksukatto / Avgiftstak
Om så att även kostander för besök hos privata serviceproducenter räknas in i avgiftstaket, bör detta
preciseras i lagtexten.
7 b § Palvelun pitkäaikaisuus / Servicens långvariga karaktär
Enligt förslag
7 c § Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon
maksu / Avgift för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig familjevård och långvarig
sluten vård
Begreppet långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg ändras till långvarigt resurserat
serviceboende och långvarig sluten vård ändras till långvarig anstaltsvård. För övrigt enligt förslaget.
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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
I förslaget hänvisas till make, borde ändras till maka/make.
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
Bra förtydligande vad det gäller klientens boendeuppgifter före färflyttning till långvarigt resurserat
serviceboende, familjevård eller 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
Enligt förslag
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
Enligt förslag
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
Enligt förslag
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
Enligt förslag
10 h § Tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut / Stödtjänster och tjänster i samband med
boendeservice
Föreslås gemensamma riktlinjer för kostnader för de stödtjänster som omnämns i § om
boendeservice.
10 i § Laskennallinen metsätulo / Kalkylerad inkomst av skog
Enligt förslag
10 j § Maksun määrääminen ja tarkistaminen / Bestämmande och justering av avgift
Enligt förslag
10 k § Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuun / Hur avbrott i servicen påverkar klientavgiften
Enligt förslag
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11 § Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen / Nedsättning och eftergift av avgift
Direktiven för nedsättning och eftergift av avgift ska prioriteras i förhållande till utkomststöd.
Föreslås att direktiven för beräkningsgrunder bör samstämmas med direktiven för hur FPA beräknar
utkomsstöd tex i frågan om vad som räknas som inkomst (tex vårdbidrag).
13 § Muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu / Avgift av dem som inte är bosatta i Finland
Enligt förslag
14 § Tulojen, korvausten tai saamisten periminen kunnalle tai kuntayhtymälle / Uppbärande av inkomster,
ersättningar eller fordringar till kommunen eller samkommunen
Enligt förslag
14 a § Viranomaisten tiedonsaantioikeus / Myndigheternas rätt att få upplysningar
Enligt förslag
15 § Muutoksenhaku / Ändringssökande
Enligt förslag
Voimaantulo (alustava voimaantuloajankohta 1.1.2021) Ikraftträdande
Enligt förslag.

Öberg Benita
Raseborgs stad
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