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Lausunto sosiaal¡-

ja terveysministeriön alustavista suunnitelmista

as¡akasmaksulain

uud¡stam¡seks¡
ïerveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ki¡ttää mahdollisuudesta tulla kuulluksi sosiaali-

ja

terveysministeriön

(STM) alustavista suunnitelmista

asiakasmaksulain

uudistamiseksi.

THL katsoo, ettå STM:n esittämät linjaukset ovat sisällöltään

oikeasuuntaisia.

Asiakasmaksukäytännöt vaihtelevat kuntien välillä huomattavasti, minkä vuoksi
ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa asuinpaikastaan johtuen. Esitettyjen linjausten
mukainen sääntely veisi alueellisia käytäntöjä yhdenmukaisempaan suuntaan.

THL kuitenkin näkee tarpeen

asiakasmaksulainsäädännön

nyt

ehdotettua

kokonaisvaltaisemmalle uudistamiselle. Tämä tarjoaisi mahdollisuuden arvioida
sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujärjestelmäå kokonaisvaltaisesti osana

sosiaali-

ja

terveyspolitiikkaa

ja sosiaali- ja

terveydenhuollon

ja sosiaaliturvan

uudistuksia.

STM:n esittämien alustavien linjausten mukaan nyt ei olla omaksumassa sitå
hallituksen esitykseen HE 310/2018 vp sisältynyttä lähtökohtaa, että asiakasmaksuja
saisi periä vain, jos maksujen perimisestä on säädetty asiakasmaksulaissa. THL pitää
tärkeänä, että tätä lähtökohtaa arvioidaan vielä jatkovalmistelun yhteydessä.

THL pitää STM:n suunnitelmia terveyspalvelujen maksuttomuuden laajentamisesta
kannatettavina. Jatkovalmistelun yhteydessËi tulisi vielä arvioida maksuttomuuden
ulottamista maksuttomien hoitajakäyntien lisäksi myös täysi-ikäisten henkilöiden
lääkärikäynteihin perusterveydenhuollossa. Tutkimustieto osoittaa, että maksujen
poisto ei todennäköisesti väestötasolla lisäisi merkittävästi perustason
terveyspalvelujen kysyntää. Maksuttomuus kuitenkin madaltaisi etenkin pienitulosten
kynnystä hakeutua palveluihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lisåksi se
edistäisi julkisten palvelujen käyttËijien ja työterveyshuollon palvelujen käyttäjien

yhdenvertaisuutta,

sillä vastaavista työterveyshuollon palveluista ei

peritä

käyntimaksuja.

STM:n suunnitelmat maksukaton laajentamisesta ovat THL:n näkemyksen mukaan
oikeasuuntaisia. Ehdotuksen mukaisesti maksukaton alaa laajennettaisiin koskemaan
myös toimeentulotuesta korvattuja maksuja. Tämä on tervetullut muutos, joka
selkiyttäisi järjestelmää niin asiakkaan kuin palvelunjåirjestäjän näkökulmasta. THL:n
pitää kuitenkin tärkeänä, että asiakasmaksulaissa asetettaisiin palvelujen järjestäjälle

www.thl.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos . lnstitutet för hälsa och välfârd . National lnst:tute for Health and Welfare
Mannerhe¡m¡nt¡e '166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, Fl-00271 Helsink¡, puh/tel +358 29 524 6000

-3

TERVEYDEN JA

LAUSUNTO
THLt43t4.00.02t2020

HYVINVOINNIN LAITOS

Eeva Nykänen

2(2)

20.1.2020

velvollisuus seurata maksukattoa kerryttäviä maksuja. Lisäksi jatkovalmistelun
yhteydesså tulisi arvioida sairaanhoidon, lääkkeiden ja matkojen kustannusten
yhdistämiståi yhteisen maksukaton alaan, sekä selvittää keinoja maksukaton
porrastamiseksitai sen kertymisen jaksottamiseksi siten, että vältettäisiin alkuvuoteen
kohdistuvia maksurasitteita, jotka voivat muodostua yksilötasolla kohtuuttomiksi.
Jatkovalmistelun yhteydessä tulisi myös arvioida asiakasmaksulain muuttamista siten,

että lyhytaikaisen laitoshoidon maksuja ei voitaisi periä lainkaan maksukaton
täyttymisen jälkeen tai vaihtoehtoisesti huojentamisvelvoite ulottuisi niihin. Myös
palvelusetelillä maksettujen terveyspalvelujen omavastuuosuuksien ulottamista
maksukaton alaan tulisi selvittåä, jotta maksukatto ehkäisisi maksujen kasautumista
mahdollisimman tehokkaasti.

THL kannattaa STM:n suunnitelmia säätää asiakasmaksulaissa pitkäaikaisten
asumispalvelujen maksuista ja kotona annettavien palvelujen maksutaulukosta. THL:n
näkemyksen mukaan samaa maksutaulukkoa tulisi soveltaa myös tavallisen
palveluasumisen maksuihin, kuten oli ehdotettu hallituksen esityksessä HE 310/2018
Tämä lisäisi asiakkaiden alueellista yhdenvertaisuutta
maksujen
ennakoitavuutta. THL:n näkemyksen mukaan myös lyhytaikaisten asumispalvelujen
maksut sekä kotihoidon tukipalvelujen maksut tulisi määritellå laissa.

ja

vp.

THL pitåä tårkeänå, että STM:n linjausten mukaisesti

asiakasmaksulaissa

korostettaisiin maksujen huojentamisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentulotukeen

ja

säädetään järjestäjän velvollisuudesta huolehtia, että asiakas saa tiedon

huojentam issääntelystä.
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