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Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle
laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain
muuttamisesta
Johdanto
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.
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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.

Tavoitteet
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 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.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voi lähettää
myös osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. Saatteessa pyydetään mainitsemaan diaarinumerot
VN/8392/2019 ja STM079:00/2019.
Kaikki lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-sivustolla ja
Hankeikkunassa. Lausuntopyyntö on nähtävissä myös sosiaali- ja terveysministeriön
internetsivuilla osoitteessa http://stm.fi/lausuntopyynnot

Aikataulu
Lausunnot pyydetään jättämään viimeistään keskiviikkona 1.4.2020.

Valmistelijat
Hallitussihteeri Laura Terho, laura.terho@stm.fi, 0295 163 550 (tavoitettavissa 12.2. ja taas
4.3. alkaen)
Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen, eila.mustonen@stm.fi, 0295 163 460

Liitteet:
Luonnos - HE laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain
muuttamisesta.pdf
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Utkast - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om
klientavgifter inom social- och hälsovården.pdf
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Lausunnonantajan lausunto
2 a § Maksun periminen / Uttag av avgif

2 b § Päätös maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta / Beslut om avgift som bestäms
enligt betalningsförmågan

3 § Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu / Avgift för oanvänd service

5 § Maksuttomat terveyspalvelut / Avgiftsfria hälsovårdstjänster

6 a § Maksukatto / Avgiftstak

7 b § Palvelun pitkäaikaisuus / Servicens långvariga karaktär

7 c § Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen
laitoshoidon maksu / Avgift för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig
familjevård och långvarig sluten vård

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

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

10 d § Tuloista tehtävät erityiset vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa
palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa / Särskilda avdrag från inkomsterna för
långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig familjevård

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
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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

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

10 h § Tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut / Stödtjänster och tjänster i samband
med boendeservice

10 i § Laskennallinen metsätulo / Kalkylerad inkomst av skog

10 j § Maksun määrääminen ja tarkistaminen / Bestämmande och justering av avgift

10 k § Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuun / Hur avbrott i servicen påverkar
klientavgiften

11 § Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen / Nedsättning och eftergift av avgift

13 § Muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu / Avgift av dem som inte är bosatta i
Finland

14 § Tulojen, korvausten tai saamisten periminen kunnalle tai kuntayhtymälle / Uppbärande
av inkomster, ersättningar eller fordringar till kommunen eller samkommunen

14 a § Viranomaisten tiedonsaantioikeus / Myndigheternas rätt att få upplysningar

15 § Muutoksenhaku / Ändringssökande

Voimaantulo (alustava voimaantuloajankohta 1.1.2021) Ikraftträdande
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Sillanaukee Päivi
Sosiaali- ja terveysministeriö

Terho Laura
Sosiaali- ja terveysministeriö
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