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Sosiaali-ja terveysministeriölle
Vastauksetlausuntopyynnössä(lausuntopalvelu.fi:ssä)esitettyihin
kysymyksiin:
1) 2 a § maksunperiminen
HyvinvointialaHALIry näkemyksenmukaanmaksujenperimisessätavoitteena tulee olla byrokratian
vähentäminenja hallinnollistentoimien minimoiminen.Tämäntulee toteutua myös,mikäli kunnat
perivät asiakasmaksutja palveluntuottajattoimittavat kunnille laskuttamistavarten tarvittavat tiedot.
Palveluidenrahoitus tapahtuu julkisenjärjestäjänvastuullaja rahoituksellaja mahdollisetluottotappiot
eivät voi jäädäyksittäistenpalveluntuottajienkontolle. Tällähetkelläosassasopimuksia
asiakasmaksutulot
tulevat palveluntuottajalleja osassasopimuksiane tilitetään tilaajalle.Esimerkiksi
ensihoidossaasiakasmaksulaskutuksen
tekevät palveluntuottajat.Myös ulkoistettujen
terveyskeskuksien
käytännöttulee selvittää.Lakimuutosei saajohtaa yksityistentuottajien tulojen
laskuuntai hallinnon byrokratianlisääntymiseen.Tavoitteenatulee olla selkeäjärjestelmä,jossa
järjestäjämaksaapalveluntuottajallekoko palvelunhinnan palveluntuottamishetkellä.
Kuntavoi tarvittaessajättää maksunperimättä tai huojentaasitä erillisten perusteidenmukaisesti.
Maksamattajääneidenmaksujenosaltatulee perinnäntapahtua järjestäjäntoimestaja järjestäjän
kustannuksella.Huojentamiseentai maksustavapautumisenperusteisiinliittyvää asiakastiedottamista
tulee lisätä.
Liitteessäon erikseenselostettukentällätällä hetkellä ongelmallinenperustoimeentulotuenvarassa
olevienasiakkaidenasiakasmaksujen
perintä ja luottotappioistavastaaminen.

2) 2 b § Päätösmaksukyvynmukaan määräytyvästämaksusta
Tulosidonnaistenmaksujenmääräytymisenperiaatteidentulee olla valtakunnallisestiyhdenmukaiset.

3) 3 § Käyttämättä jätetystä palvelustaperittävä maksu
Hallituksenesityksessäesitetään,että jos asiakastai hänenedustajansaon varannutvastaanottoajan
terveydenhuollonpalveluihintai sosiaali-tai terveydenhuollonlyhytaikaisenhoito-tai
asumispalvelupaikan
ja asiakason ilman hyväksyttävääsyytäja varattua aikaatai paikkaaennalta
peruuttamatta jäänyt saapumattavarattunaaikanavastaanotolletai asianomaiseenyksikköön,kunta tai
kuntayhtymäsaaperiä häneltäenintään50,80euroa.HyvinvointialaHALIry kannattaasitä, että mikäli
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asiakasjättää saapumattavarattuun palveluun,tulee järjestäjänperiä em. sakkomaksu.Järjestäjäntulee
lisäksivastatapalveluntuottajalleaiheutuneistaturhista kustannuksista.

4) 5 § Maksuttomat terveyspalvelut
Esityksessä
ehdotetaanmm., että perusterveydenhuollonavosairaanhoidonhoitajavastaanotottulisivat
maksuttomiksikaikilleikäryhmille,kun nykyisinniistä saaperiä maksun18 vuotta täyttäneiltä. Alle 18vuotiaille annettavienterveyspalvelujenmaksuttomuuttalaajennettaisiinsiten, että alaikäisiltäei saisi
enääperiä poliklinikkamaksua.Eräisiintartuntatauteihin liittyvää maksuttomuuttalaajennettaisiin,ja
esimerkiksiHIV:nehkäisyyntarkoitettu lääkitystulisi maksuttomaksi.Perusterveydenhuollon
avosairaanhoidonmielenterveystyöstäei saisiperiä maksua.
Maksukattoalaajennettaisiinuusiin palveluihinsiten, että jatkossamaksukattoakerryttäisivätmyös
suunterveydenhuollosta,tilapäisestäkotisairaanhoidosta,tilapäisestäkotisairaalahoidostaja terapioista
perityt maksut.Suunterveydenhuollonosaltaesitämmeperusteluteksteissätodettavaksi,että
hoitajakäynninmaksuttomuusei koskesuun terveydenhuollonpalveluja(tätä ei siisolla
lakimuutoksessaehdottamassakaan,
mutta selvyydenvuoksiasianvoisi todeta erikseen).
Lääkärinvastaanottojen
osaltavoidaanesityksenmyötä syntyvääpainetta julkista palveluakohtaanja
jonoja pienentääkustannustehokkaasti
hyödyntämälläyksityistentuottajien palveluitaesimerkiksi
myöntämälläpalveluseteleitätai sairausvakuutuslain
mukaistenkorvaustentasoanostamalla.Mikäli
julkinen taho ei pysty tuottamaanpalveluitahoito- ja hoivatakuuaikojenpuitteissatulee sekä
maksuttomissaettä maksullisissapalveluissahyödyntääyksityistentuottajien tarjontaa. Maksuttomat
palvelut eivät saaheikentäämaksullistenpalvelujensaatavuuttatai lisätä maksullistenpalveluiden
käyttöä.Josesimerkiksimaksuttomanhoitajakäynninseurauksenatarvitaan lääkärikonsultaatiota,
nouseekokonaisresurssitarve
eikä laske.
Maksukatonlaajennussuunterveydenhuoltoonkäynti- ja toimenpidemaksujenosaltatullee lisäämään
hakeutumistakunnallisensuun terveydenhuollonpiiriin. Suunterveydenhuollonpalvelujensisältyminen
maksukatonpiiriin madaltaneekynnystähakeutuapalveluihintietyissäasiakasryhmissä,
mikä on sinänsä
perusteltua.HALImuistuttaa kuitenkin,että palvelujensaatavuusei paranemuutoksenmyötä lainkaan.
Julkistensuunterveydenhuollonpalvelujensaatavuuson tälläkin hetkellä monin paikoinerittäin
pahoissaongelmissa.
Vuonna2002 Suomitakasikoko aikuisväestöllesuun terveydenhuollonpalvelut julkisellasektorilla.
Lähespuolet aikuisistaedelleenkäyttääyksityisiäsuun terveydenhuollonpalvelujaKela-korvauksen
turvin. Tämäosoittaa,että julkiset palvelut eivät riitä kattamaanaikuisväestöntarpeita. Vuodesta2013
lähtien korvauksiasuun terveydenhuollossaon kuitenkin leikattu useaankertaan.Vuosittainen
korvaussummaon pudonnut 120 miljoonastaeurostaalle puoleen.Yli 520 000 Kela-korvattuakäyntiä
on senjälkeenjäänyt tekemättä. Julkisensuunterveydenhuollonmaksujenalentaminentullee
syventämääntätä jo olemassaolevaaongelmaa,mikäli palveluidensaatavuudenturvaamiseenei
samanaikaisesti
tartuta määrätietoisesti.
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Suunterveydenhuollonpalveluidenparantaminenpitkäaikaisenhoivanja laitoshoidonosaltaon
perusteltua.

5) 6 a § Maksukatto
Asiakasmaksujen
enimmäismäärä(maksukatto)asiakkaalleon esityksenmukaan683 euroa
kalenterivuodessa.Maksukatonylittymisenjälkeenmaksukattoonsisältyvätpalvelut ovat asiakkaalle
maksuttomiaasianomaisenkalenterivuodenloppuun. Lyhytaikaistaterveydenhuoltolain67 §:n 1
momentissatarkoitettua laitoshoitoatai lyhytaikaistasosiaalihuoltolain22 §:ssätarkoitettua
laitospalveluasaavan18 vuotta täyttäneenasiakkaanylläpidostasaadaankuitenkin periä enintään
22,50euroa vuorokaudelta,vaikkamaksukattoolisi ylittynyt.
HyvinvointialaHALIry pitää nykyistenmaksukattojenyhdistämistäkannatettavana.Ehdotettu 683
euron maksukattoon näkemyksemmemukaanriittävän alhainentakaamaansen,että vähävaraiset
saavatmelko nopeastitäysinmaksuttomatpalvelut.
Kannatammemaksukattoakerryttävienpalvelujenlaajentamistakoskemaantoimintakyvynylläpitoa
tukevankuntoutuksenmaksuja.Samoinehdotamme,että asiakas-japalvelusuunnitelmanmukaisten
sosiaalihuollontukipalveluidenasiakasmaksut
kerryttäisivätmaksukattoa.
Katsomme,että maksukattojenseurannantulee olla järjestäjänvastuullaja automaattistaasiakkaan
näkökulmasta(tai valtakunnallisentoimijan kuten Kelanvastuulla).Ehdotamme,että omavastuun
toteuttamiseenliittyvää alkuvuodenhaasteellistatilannetta vähävaraistenasiakkaidenosaltavoitaisiin
helpottaa porrastamallaomavastuuosuutta.
Myös toimeentulotuestamaksetutasiakasmaksut
kerryttäisivätmaksukattoa,mikä vahvistaa
toimeentulotuenviimesijaisuuttaja vähentääasiakkaidenriippuvuutta toimeentulotuesta.Maksukaton
täyttymisenkannaltaei tule jatkossaolla merkitystämyöskäänsillä, onko kysymysollut perinteisestä
käyntiasioinnistavai onko palveluannettu etäyhteyksienavulla.

6) 7 b § Palvelunpitkäaikaisuus
HyvinvointialaHALIry kannattaakolmenkuukaudenrajan ottamista määrittämäänsitä, milloin
kyseessäon pitkäaikainenpalvelu(esimerkiksipitkäaikainentehostettu palveluasuminen);

7) 7 c § Pitkäaikaisentehostetun palveluasumisen,pitkäaikaisen
perhehoidonja pitkäaikaisenlaitoshoidon maksu
HyvinvointialaHALIry kannattaasitä, että asiakasmaksulakiin
lisättäisiinsäännökset
pitkäaikaistenasumispalvelujenasiakasmaksuista.
Kunnantai kuntayhtymänpitkäaikaisen
perhehoidon,tehostetun palveluasumisenja pitkäaikaisenlaitoshoidonasiakkailtamaksuvoi
olla yhdenmukaisestienintään85 prosenttia asiakkaankuukausituloista.Kunnantai
kuntayhtymänon maksuamäärätessäänhuolehdittavasiitä, että asiakkaanhenkilökohtaiseen
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käyttöön jää käyttövara,joka on pitkäaikaisentehostetun palveluasumisenja pitkäaikaisen
perhehoidonasiakkaallevähintään165 euroa kuukaudessaja pitkäaikaisenlaitoshoidon
asiakkaallevähintään110 euroa kuukaudessa.
Kannatammesitä, että maksutmääräytyisivätnykyistäyhdenmukaisimminperustein
ikäihmistenavohoidossaeli kotiin annettavissapalveluissaja palveluasuntoonannettavissa
palveluissa.Asiakasmaksujen
yhdenmukaistaminenei saakuitenkaanmerkitä rajoituksia
asiakkaanmahdollisuuksiinostaalisäpalveluitaomallarahallaanvälttämättömiäpalveluita
täydentäviinpalveluihin.Järjestäjällätulee säilyävastuukorottaa julkisenrahoituksenosuutta,
jos asiakkaantoimeentulo vaarantuuja käyttövarajää alle määritellyn.
Asiakasmaksujennäkökulmasta keskeisin ero pitkäaikaiseen laitoshoidon ja tehostetun
palveluasumisen välillä on, että tehostetussa palveluasumisessa asiakas maksaa
asuinhuoneestaanvuokraa,kun taas pitkäaikaisessalaitoshoidossaasiakasei maksaerikseen
vuokraa.Vuokrasuhteestajohtuen tehostetun palveluasumisenasiakasvoi saadaasumistukea
tulorajat huomioiden, kun taas pitkäaikaisessalaitoshoidossaoleva asiakas ei voi saada
asumistukea.Tämäneron vuoksi asiakasmaksukaan
ei voi määräytyämolemmissapalveluissa
täysin samalla tavalla, koska muutoin tehostetun palveluasumisen asiakkaalle syntyy
huoneenvuokran ja mahdollisen asumistuen erotuksen verran enemmän maksettavia
kustannuksiakuin pitkäaikaisessalaitoshoidossaolevalle asiakkaalle.Tämäei ole kansalaisten
yhdenvertaisenkohtelun näkökulmastatoivottavaa.
Tästä syystä esitämme, että pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksun
määräytymisessäsovellettaisiinnykyisenasiakasmaksulain
7 c §, 10 b § ja 10 c § seuraavilla
muutoksilla:
7 c §: Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa olevan henkilön
henkilökohtaiseenkäyttöön tulee jäädävähintään165 euroa kuukaudessa.
10 b §: Pitkäaikaisestalaitoshoidosta poiketen, otettaisiin pitkäaikaisentehostetun
palveluasumisen asiakasmaksun perusteena olevissa tuloissa huomioon myös
asumistuki
10 c §: Pitkäaikaisentehostetun palveluasumisenasiakasmaksussa
huomioitavissa
tuloissaotettaisiin tulovähennyksenähuomioonasiakkaanmaksamavuokra
Lisäksi ehdotamme, että sosiaalihuoltolain 21 § mukaisen (ei-ympärivuorokautisen)
palveluasumisenasiakasmaksunoudattaisi kotiin annettavan palvelun sijasta pitkäaikaisen
tehostetun palveluasumisenasiakasmaksun
määräytymisperusteitasillä poikkeuksella,että 7 c
§:ssämainittu vähimmäiskäyttövaraolisi 180 euroa kuukaudessa.
EsimerkiksiEtelä-Karjalansosiaali- ja terveyspiiri Eksote, jolla palveluasumistaon
keskimäärin muuta Suomea enemmän käytössä, soveltaa samaa 180 euron
vähimmäiskäyttövaraa
palveluasumisenasiakasmaksussaan.
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Tällä muutoksella tasoitettaisiin nykyisiä suuria kunta-/järjestäjäkohtaisia eroja
asiakasmaksuissamyös palveluasumisessaja varmistettaisiin kansalaisten yhdenvertaista
kohteluaasuinkunnastariippumatta.

8) 10 b § Pitkäaikaisestatehostetusta palveluasumisesta,pitkäaikaisesta
perhehoidostaja pitkäaikaisestalaitoshoidostaperittävän maksun
perusteenaolevat tulot
Tulosidonnaisiamaksujamäärättäessäpitää noudattaavaltakunnallisestiyhdenmukaisiaperiaatteita.
Huomautamme,että eräidensuurtenkaupunkienkustannustasoon merkittävästikorkeampikuin
muiden alueiden,ja tämä tulee huomioida.
HyvinvointialaHALIry ei kannatasitä, että lastenkotihoidon tuki huomioitaisiintulona maksuja
määrättäessä.Pidämmeesitystäalhainensyntyvyyshuomioonottaen tavoitteenaolevan
lapsiystävällisemmän
yhteiskunnankanssaristiriitaisena.
HyvinvointialaHALIry yhtyy Finanssialannäkemykseensiitä, että hallituksenesityksessätulee selventää,
että ”jatkuvilla tai vuosittaintoistuvastisaaduillatuloilla ennakonpidätyksenja ennakonkannonjälkeen”
ei tarkoiteta vakuutuksia,joiden pääomarinnastuuvarallisuuteen(ei-verotuetut eläkevakuutukset).
Näidenavullakansalaisetvoivat varautuayksilöllisestihoivankustannuksiin.Tämäpoistaaosaltaan
paineitajulkista järjestelmääkohtaan.
Uudenlaisteneläkevakuutustentakaisinmaksettavaapääomaaei pidä huomioidaasiakasmaksuja
määrättäessä,sillä tältä osin kyseon vakuutuksenottajanvarallisuudesta,eikä tuloista. Kutenhallituksen
esitysluonnoksessakin
todetaan,”varallisuuttaei huomioitaisijatkossakaanmaksuamäärättäessä.”
Mikäli tällaisistavakuutuksistamaksettupääomahuomioitaisiinasiakamaksujamäärättäessä,
tarkoittaisi se asiakasmaksujen
kannaltaepäedullisempaakohteluatällaisellevarallisuudenmuodolle
kuin muunlaisellevarallisuudelle.

9) 10 c § Tuloista tehtävät vähennyksetpitkäaikaisessatehostetussa
palveluasumisessa,
pitkäaikaisessaperhehoidossaja pitkäaikaisessa
laitoshoidossa
Ei muutosesityksiä.

10) 10 d § Tuloista tehtävät erityiset vähennyksetpitkäaikaisessa
tehostetussapalveluasumisessa
ja pitkäaikaisessaperhehoidossa
Ei muutosesityksiä.

11) 10 e § Jatkuvastaja säännöllisestäkotona annettavastapalvelusta
sekäpitkäaikaisestaasumispalvelustaperittävä maksu

LAUSUNTO
1.4.2020

Kotiin annettavienpalveluidenja palveluasumisenosaltatulee asiakasmaksulainsäädännössä
määritellä,
onko kyseessätunti-vai suoritusperusteinenhinnoittelu. Kotiin annettavienpalveluiden
asiakasmaksujen
osaltatulee linjata/yhtenäistäämatkoihin kuluvanajan maksuttietyn kilometrirajan
ylityttyä esim.sosiaalitoimentoimipisteiltä. Asiakasmaksuissa
tulee huomioidamyösasiakkaanhyväksi
tehtävä välillinentyö, esim.asiakkaanlääkkeidenjakaminenmuuallakuin asiakkaankotona. vrt
lääkitysturvallisuus.

12) 10 f § Jatkuvastaja säännöllisestäkotona annettavastapalvelusta
sekäpitkäaikaisestaasumispalvelustaperittävän maksunperusteena
olevat tulot
Vrt. muutosesityksetkohdassa7.

13) 10 g § Tulostatehtävät vähennyksetjatkuvassaja säännöllisessä
kotona annettavassapalvelussasekäpitkäaikaisessa
asumispalvelussa
Nykyisissäpalvelusopimuksissa
on yleisestirajattu asumispalveluistaveloitettavanvuokran
määrääesimerkiksiasettamallakatoksiKelaneläkkeensaajienasumistuenmukaisetehdot.
Käytännössäasiakkaanvuokrakustannuksetvoivat olla tätä 150 –250 euroa korkeammat
esimerkiksisuuremmissaasutuskeskuksissa,
joissayleinenvuokratasoon muutamamaata
korkeampi.HyvinvointialaHALIry pitää perusteltuna,että asiakkaanvuokrakuluina
hyväksytääntodelliset asumismenotasuinpaikastariippumatta.

10 h § Tukipalvelut ja asumispalveluunliittyvät palvelut
Edellä10 e §:ssätarkoitetun kuukausimaksunlisäksikunta tai kuntayhtymäsaaperiä asiakkaalta
kohtuullisenmaksunerillisistäateria-, vaatehuolto-,peseytymis-,siivous-ja turvapalveluista,
osallisuuttaja sosiaalistakanssakäymistä
edistävistäpalveluistasekämuista vastaavistaasumista
tukevistaerillisistäpalveluista,jotka järjestetääntukipalveluinatai pitkäaikaiseenasumispalveluun
liittyvinä palveluina.Pitkäaikaiseentehostettuun palveluasumiseen
liittyvistä palveluistaei kuitenkaan
saaperiä erillistä maksua.
Tukipalveluidenosaltapitää palveluntuottajilleja asiakkaillejättää liikkumavaraamitoittaa tukipalvelut
asiakkaidentoivomallatavalla.Asiakastarpeetja siten myöstukipalveluidensisältövaihtelee
asiakastarpeidenmukaan.Osatukipalveluistaon välttämättömiäperuspalveluitaja osavoi olla
asiakkaanitse maksamialisäpalveluita.Asiakasmaksulainsäädäntö
koskeevain asiakkaanhoito-ja
palvelusuunnitelmanmukaisiaja kunnanjärjestämisvastuullaoleviapalveluita.Asiakas-ja
palvelussuunnitelmanmukaistentukipalveluidentulee kerryttää asiakkaanmaksukattoa.

14)

10 i § Laskennallinenmetsätulo

Ei muutosesityksiä.

15)

10 j § Maksun määrääminenja tarkistaminen
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HyvinvointialaHALIry pitää perusteltunanoudattaanykyistälainsäädäntöämaksuttomien
hoitotarvikkeidenosalta.Tämäturvaa paljon tarvikkeitakäyttämäänjoutuvien hoitoa ja hoivaasekä
komplikaatioidenehkäisyä.Sinänsätällä hetkellämaksuttomiensosiaalipalveluidenlistauson kattava.
Vammaistenja ikääntyneidenapuvälineidenhuoltoon ja korjaukseenliittyviä käytäntöjätulee selkiyttää
ja ainakinkokonaanmaksuttomaksisäädettyjenpalveluidenyhteydessäkäytettävienvälttämättömien
apuvälineidenkorjausja huolto tulee olla maksutonta.

16)

10 k § Palvelunkeskeytyksenvaikutus asiakasmaksuun

Esityksenmukaankunta tai kuntayhtymäsaaperiä 7 c ja 10 e §:ssäsäädetynmaksun,vaikkapalvelu
keskeytyisitilapäisestiasiakkaastajohtuvastasyystä.Jospalvelukuitenkin keskeytyyyli viideksipäiväksi,
maksuaei peritä viittä päivääylittävältä ajalta. Joskotona annettavapalvelukeskeytyykunnastatai
kuntayhtymästäjohtuvastasyystätai siksi,että asiakason laitoshoidossa,maksuaei peritä myöskään
mainitun viiden päivänajalta. Jospalvelunkeskeytysjatkuu koko kuukauden,maksuaei peritä lainkaan.
Lyhytaikaistalaitoshoitoaei katsotapitkäaikaisentehostetun palveluasumisentai pitkäaikaisen
laitoshoidonkeskeytykseksi.
HyvinvointialaHALIry:n näkemyksenmukaankunnantai kuntayhtymänperimä asiakasmaksu
tulee
hyvittää palveluntuottajallepalvelunkeskeytyessätilapäisesti,koskakeskeytyksestäaiheutuvat
kustannuksettulevat palveluntuottajankannettavaksi(esimerkiksimuutoksettyövuorolistaanjne. on
mahdollistatehdä vain viiveelläja lyhyenkeskeytyksenseurauksenaeivät palveluntuottajan
kustannuksetmuutu).
Kunasiakason pitkäaikaisestiyli 3 kk sijoitettuna asumisyksikköönon hänelläyksikössäoma kalustettu
huone.Palveluntuottajaei pysty vapauttamaanhuonetta muuhun käyttöön eikä työnantajavoi muuttaa
työvuorolistojamuuta kuin määrättyjenaikojen puitteissa.Työvuorolistatlaaditaankolmenviikon
jaksoissaja ne julkaistaankaksiviikkoaetukäteen.HyvinvointialaHALIry pitää perusteltuna,että
lyhytaikaisetalle kuukaudenpoissaolojaksothyvitetäänpalveluntuottajalle.

17)

11 § Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen

Kunnantai kuntayhtymänon asiakkaantai hänenedustajansahakemuksestatai omastaaloitteestaan
alennettavamaksuatai jätettävä se kokonaanperimättä, jos maksunperiminenvaarantaisiasiakkaantai
hänenperheensätoimeentulon edellytyksiätaikkaasiakkaanlakisääteisenelatusvelvollisuudentai
muun elatusvastuuntoteuttamista silloin, kun maksuon määrätty sosiaalihuollonpalvelustataikka
terveydenhuollonpalvelustaasiakkaanmaksukyvynmukaan.Esityksenmukaanasiakasmaksun
alentaminentai perimättä jättäminen on ensisijainensuhteessatoimeentuloturvaan.Hyvinvointiala
HALIry katsoo,että järjestäjänjättäessäasiakasmaksun
perimättä tai alentaessaasiakasmaksuja,
toimenpiteelläei ole seurauksiapalveluntuottajansuuntaan.

18)

13 § Muualta kuin Suomestaasuvaltaperittävä maksu

Ei muutosesityksiä.
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19) 14 § Tulojen, korvaustentai saamistenperiminen kunnalle tai
kuntayhtymälle
Senestämättä,mitä muuallalaissasäädetään,kunta tai kuntayhtymäsaaperiä asiakkaallemaksettavan
eläkkeen,elinkoron,elatusavun,avustuksentai muun jatkuvantai kertakaikkisentulon, korvauksentai
saamisensiltä ajalta, jolloin asiakassaakunnantai kuntayhtymänjärjestämäätehostettua
palveluasumista,perhehoitoa,laitoshoitoatai laitospalvelua.Kunta tai kuntayhtymävoi käyttää 1
momentissatarkoitetun tulon, korvauksenja saamisenasiakkaallemäärätynmaksunkorvaamiseen
ottaen kuitenkin huomioon,mitä tulosta, korvauksestaja saamisestamuuallalaissatai lain nojalla
annetuissasäännöksissä
säädetään.

20)

14 a § Viranomaistentiedonsaantioikeus

Ei muutosesityksiä.

22)

15 § Muutoksenhaku

Ei muutosesityksiä.

Edelläesitettyjen vastaustenlisäksiesitämmeseuraavatyleiset huomiot
1. Laintarkoituksesta
Pidämmekannatettavana,että julkisestikustannettujensosiaali-jaterveyspalvelujen
asiakasmaksulainsäädäntöä
selkiytetäänja että määräyksiäja niiden soveltamistayhtenäistetään
valtakunnallisesti.Lähtökohtaisestipidämmeolemassaolevaaasiakasmaksujen
tasoakokonaisuutenaan
tarkastelleentarkoituksenmukaisena.
Muistutamme,että suuri osakunnistammeon tällä hetkellä
erittäin haasteellisessa
taloudellisessatilanteessaja lain muutoksenmahdollisetkustannusvaikutukset
tulee korvata kunnille täysimääräisesti.
2. Voimaantuloajankohta(alustavavoimaantuloajankohta1.1.2021)
Lakiesityksentoteuttaminen vaatii teknisiämuutoksiaasiakas-japotilastietojärjestelmiin,hinnastoihin
ja laskentaperusteisiin.Lainhyväksymisenja voimaanastumisenvälillä tulee olla riittävä varautumisaika.
Lakimuutoksistaaiheutuvienkustannustenkorvaaminenpalveluntuottajilleon järjestäjän(tai valtion)
vastuulla.
3. Uusienpalveluiden ja etäpalveluidenmaksut
Asiakasmaksulainsäädäntöä
tulee täydentääsiten, että asiakasmaksulain
alaisiinpalveluihin
rinnastettavatdigitaalisetetäpalvelutja muut vastaavatkerryttävät fyysisiäpalvelujavastaten
maksukattoa.Palvelunnimi ei saamäärittääkerättäviäasiakasmaksuja;
tavoitteenatulee olla
yhdenmukaisetmaksuttoisiaanvastaavissapalveluissaja asiakasmaksujen
tulee kannustaa
etäpalveluidenkehittämiseen.Etäpalvelunatapahtuvanohjauksenja neuvonnanmaksuttomuustulee
määräytyäsamoinkuin muussakinpalveluntuotantotavassa.
Digitaalistenpalveluidenlisäämiseksitulee
asiakkaidenvälttämättömät mobiililaitehankinnatharkita huomioonotettavaksikohtuullisessamäärin
esimerkiksimaksukattoakerryttävänäseikkana.
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Asiakasmaksulainkustannusvaikutukset
Asiakasmaksulain
uudistukselleon osoitettu rahoitusta45 miljoonaaeuroa (ks.hallitusohjelmans. 143
ja 205).Esitysjohtaa siiskuntien maksutulojenpienentymiseenja mahdollisestimyösyksityisten
palveluntuottajientulojen pienentymiseen(tilanteissa,joissapalvelusopimuksessa
sovittu, että
palveluntuottajalaskuttaaasiakasmaksut).
Kustannusvaikutukset
kunnille on arvioitu yhteensä-45 miljoonaksieuroksi(ei sisällätehostettuun
palveluasumiseen
ehdotettavienmuutostenvaikutusarviota).Kuntaliitonarvion mukaan
asiakasmaksujen
yhtenäistäminentulee aiheuttamaankunnille merkittäviälisäkustannuksia.
Edellisellähallituskaudellatavoitteenaoli uudistaaasiakasmaksuja
siten, että lainsäädäntöja käytännön
menettelyt selkiytyvät,mutta vaikutuksetolisivat kustannusneutraaleja.
Lisäksiperiaatteenaoli se,että
maksujasaaperiä vain laissamainituissatilanteissa.
Esityksenmukaanmaksujenhuojentaminenolisi ensisijaistatoimeentulotukeennähden.Näin ollen
huojentamisenkulut olisivat kunnankuluja. Maksujenhuojentamisenosaltatulee laatia
valtakunnallisestiyhdenmukaisetperiaatteet kuntakohtaistenerojen tasoittamiseksi.
Jatkuvanja säännöllisenkotona annettavanpalvelunmaksutaulukonkustannusvaikutukset
arvioitiin HE
310/2018noin 15 miljoonaksieuroksi(HE310/2018kohta 3.2.3)ja tässäesityksessä0,1 miljoonaksi
euroksi.Onkooletuksena,että esityksenpohjanakäytetäänrauenneessahallituksenesityksessä
esitettyä maksutaulukkoa?Kustannusarvioissa
on eroja myösmuilta osin: mm. alaikäisten
terveyspalvelujenmaksuttomuudenlaajentaminenarvioitiin rauenneessaesityksessä32 miljoonaksi
euroksija maksujenhuojennussääntelynensisijaisuudenvaikutukset5 miljoonaksieuroksi.
HyvinvointialaHALIry pitää esitettyä aikataulua(ns. HEI) haasteellisena(lait tulisivat voimaan1.1.2021
lähtien). Asiakasmaksujen
kokonaisuudistuksen
vaiheII kytkettäisiinsote- ja maakuntauudistukseen.
Asiakasmaksu-uudistuksella
on rajapintaamyössotu-uudistukseen.Tästänäkökulmastapidämme
perusteltunakysymystäsiitä, että onko asiakasmaksujen
osittainenuudistaminenvain
hallitusohjelmakirjauksen
läpiviemiseksiperusteltu?Kussakinuudistusvaiheessa
on toteutettava
tietojärjestelmäuudistuksia,jotka lisäävätsäädettävänlain toimeenpanonkustannuksia.Toimeenpanon
kustannuksettulee arvioidalakiesitystäannettaessa.

4.3.2 Vaikutuksetyrityksiin, s. 36-37
Esitykseensisältyyehdotuksia,jotka saattavatlisätä julkisten terveyspalvelujenkysyntääja vastaavasti
vähentääyksityistenterveyspalvelujenkysyntää.Esimerkiksisuunterveydenhuollostaperittävien
maksujensisällyttäminenmaksukattoonsaattaalisätä suunterveydenhuollonpalvelujenkysyntää
julkisellapuolella,ja jos kasvaneeseen
kysyntäänpystytäänvastaamaan,puhtaastiyksityistenpalvelujen
käyttö saattaanäiltä osin vähentyä.Toisaaltaon mahdollista,että kunnat pyrkivät vastaamaan
palvelujenkysynnänkasvuunkäyttämälläostopalveluita,mikä taassaattaalisätäostopalveluita
tarjoavienyritysten palvelujenkysyntää.
Josesityksessäehdotetut muutoksetkannustavattyöntekijöitä hakeutumaannykyistähelpommin
esimerkiksihoitajavastaanotolle,sairauspoissaolotvoivat vähentyäja työn tuottavuus sitä kautta
parantuasellaisissayrityksissä,joissaei ole laajaatyöterveyshuoltoavaanjonka työntekijät käyttävät
julkisiaterveyspalveluja.Tämäkuitenkin edellyttääsitä, että kunnat pystyvätvastaamaanpalvelujen
kysynnänmahdolliseenkasvuun.
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4.4.1 Vaikutuksetihmisten terveyteen, s. 41
Hoitajavastaanottojenmaksuttomuudellaja perusterveydenhuollonavosairaanhoidon
mielenterveystyönmaksuttomuudenselkiyttämisellätuettaisiin varhaistaterveysongelmiin
puuttumista.Tällätavoin voitaisiin ehkäistävakavampienterveyshaittojensyntymistä.
Suunterveydenhuollonmaksujensisällyttämisenmaksukattoonarvioidaanedistävänsuun
terveydenhuollonpalvelujenkäyttöä ja siten parantavanväestönsuunterveyttä. Suu-ja
hammassairauksien
hoidolla voidaantodennäköisestimyösehkäistämuiden sairauksiensyntymistä.
Erityisestialemmissasosioekonomisissa
ryhmissäsuun terveyson yleensäheikompija hoidon tarve
suurempi,joten ehdotettu maksukatonlaajentaminensuun terveydenhuollonmaksuihin
todennäköisestiparantaisisuunterveyttä ennenkaikkeaniillä henkilöillä,joilla on eniten suun
sairauksia.Suunsairaudetovat yhteydessämoniin muihinkin sairauksiin,joten myönteinenvaikutus
ulottuisi laajemminkinihmisten terveyteen.Sitenehdotettu maksukatonlaajennusolisi omiaan
kaventamaanterveyserojaja edistämäänyhdenvertaisuuttaeri väestöryhmienvälillä.
Palvelujenheikkoasaatavuuttaon nähtävissämyösmuissajulkisissaperusterveydenhuollonpalveluissa,
kuten lääkärivastaanotoilla.Samallatavallaniissäon laskettu Kela-korvaustentasoa,mutta julkisten
palvelujensaatavuuttaei ole parannettu.Siispäsamallatavallaasiakasmaksutasojen
alentaminenon
kannatettavaa,jos se madaltaapalveluihinhakeutumisenkynnystä,mutta syntyvääjonotilannetta pitää
purkaatoisaalla–esimerkiksiKela-korvaustennoston turvin.
HyvinvointialaHALIry huomauttaa,että kun potilasdirektiiviimplementoidaanSuomessaoikein, kaikki
kotimaassamaksuttomatpalvelut ovat sitä myöstoiseenEU-maahanhakeuduttaessa.

Lopuksi
HyvinvointialaHALIry toteaa yleisenähuomiona,että julkistaloudentilanne on olennaisellatavalla
muuttunut hallituksenesitysluonnoksenlaatimisenjälkeen.Suomenvaltio, kunnat ja
sosiaaliturvarahastottulevat velkaantumaanrajusti tulevina vuosinakoronavirusepidemianaiheuttaman
terveydellisenja taloudellisenkriisin vuoksi.Esitys,jolla pyritään lakiteitsekaventamaankuntien
rahoituspohjaaasiakasmaksujen
osaltaon perustelematontilanteessa,jossatulevina vuosinajoudutaan
etsimäänkaikki mahdollisetkeinot julkistaloudenkestävyydenpalauttamiseksikriisin jälkeen.Tässä
tilanteessajulkisten palveluidenmaksuttomuutta(esim.hoitajakäynnit)ei tulisi laajentaa,vaan
päinvastointulisi antaa kunnille laajemminmahdollisuuksiasopeuttaatalouttaan myösasiakasmaksujen
kautta. Käsittelyssäoleva esitystulee johtamaanjoissakintilanteissamyöshankintasopimuksien
hintojen korottamiseenja sitä kautta kuntien kustannustennousuun.

Lisätiedot:johtavaelinkeinoasiantuntijaAino Närkki,0400436438

Ulla-Maija Rajakangas
toimitusjohtaja
HyvinvointialaHALIry
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LIITE:perustoimeentulotuenvarassaolevien asiakkaiden
asiakasmaksujenperintä ja luottotappioista vastaaminen
Alla kuvataanlyhyestiongelma,joka syntyi perustoimeentulotuenmyöntämisenja tuen maksamisen
siirryttyä kunnilta Kansaneläkelaitoksen
tehtäväksivuoden2017 alustalukien. Ongelmakoskettaa
ennenmuuta heikossaasemassaoleviaja useinvähävaraisiahenkilöitä,jotka ovat esimerkiksikuntien
järjestämienasumiseenliittyvien tai päihde–ja mielenterveyspalvelujen
piirissä.Asiastaon lähetetty
sosiaali-jaterveysministeriönKuntainfo-kirje 13.2.2017.Ohjauskirjeellätilannetta pyrittiin
selkiyttämäänja yhdenmukaistamaan.
Tilanneei kuitenkaanole kuitenkaankaikilta osin korjaantunut.
Monet kunnat ovat tehneet jo pitkään yhteistyöstäyksityistenpalveluntuottajienkanssaostamallamm.
kuntien järjestämisvastuullekuuluviapäihdehuollonpalvelujayksityisiltäpalveluntuottajilta.Toisinkuin
lainsäädännölläon ohjattu, kunnat ovat palvelujakilpailuttaessaansisällyttäneetasiakasmaksutosaksi
tuottajien samaaasiakaskohtaista
kokonaiskorvausta.Tästäei muodostunutongelmaasilloin, kun
kunnat vastasivatkokonaisuudessaan
perustoimeentulonmyöntämisestäja maksamisesta.Kunnat
hoitivat niiden henkilöidenasiakasmaksut
palveluntuottajille,jotka eivät niitä itse pystyneet
maksamaan.
Kuntienja Kelanvälistenvastuunjakomuutostenjälkeenon syntynytlaajastitilanteita, joissaesimerkiksi
päihdepalvelujenpiirissäoleva perustoimeentulotuenvarassaelävähenkilöei ole saanut
asiakasmaksuosuutta
Kelasta,mutta ei enäämyöskäänkunnasta.Maksuistaei ole myöskääntehty
päätöstähuojennuksestatai perimättä jättämisestä.Tästäon seurannuthaasteellisessa
elämäntilanteessaolevienasiakkailleongelmia,huolta ja ylimääräistärasitetta. Yhtälailla tilanne on
ollut haasteellinenja kuormittavapalvelujentuottajille, jotka ovat parhaansamukaanyrittäneet auttaa
asiakkaitaansyntyneidentilanteiden selvittämisessä.Kuluneidenvuosienaikanatilanteestaon syntynyt
tuottajille myösmerkittäviä taloudellisiatappioita. Kunasiakkaillaei ole ollut mahdollisuuttamaksaa
tuottajille asiakasmaksuosuutta,
niin tappiot ovat jääneettuottajien kannettavaksi.Suurimmat
tuottajakohtaisetvuositasonalaskirjauksetsaamattajääneistäasiakasmaksuista
ovat olleet noin
500000 euron suuruusluokkaan.
Viimehallituskaudellatoteutettu lainsäädäntövalmistelu
olisi voimaantullessaanratkaissutyllä kuvatun
asiakasmaksujen
perintäänja hallintaaliittyvän ongelman.Valmistelunkeskeydyttyäja lainvalmistelun
siirryttyä tälle hallituskaudelle,on tärkeää,että kyseinenepäkohtakorjataannyt heti ensivaiheessa.
Vastuuasiakasmaksujen
hallinnoinnistaja perinnästätulee kantaasiellä,minne se lainsäädännön
mukaankuuluu eli kunnissa.
Nyt lausuttavanaolevienasiakasmaksulain
pykäliin(esimerkiksipykälä2a tai 11) tai soveltuvanpykälän
yksityiskohtaisiinperusteluihintulee selkeästikirjata se, että kunta vastaakokonaisuudessaan
asiakasmaksun
määräämisestäja perimisestä.Kuntamäärääja perii asiakasmaksulain
mukaisen
asiakasmaksun
senjärjestämisvastuullekuuluvissapalveluissariippumatta siitä, miten palvelu
tuotetaan: itse vai esimerkiksiostopalveluna.
Tämäntyyppisissäpalveluissakunnillaon pidempiaikaisiapuitesopimuksiatai kumppanuussopimuksia
yksityistenpalveluntuottajienkanssa.Lainyksityiskohtaisiinperusteluihintulee kirjata selkeästimyösse,
että tarvittaessamuutos asiakasmaksujen
perimisessätulee toteuttaa keskensopimuskauden
yhteistyössäpalveluntuottajienkanssasiten, että sopimuksenmuu sisältökuten palveluntuottajan
saamakorvaus,ei tämän muutoksenseurauksenapienene.

