
 

 

1 luku. Yleiset säännökset 

Lausunnonantajilta pyydetään kommentteja erityisesti maksun alentamista ja perimättä jättämistä (5 §) 

sekä asiakasmaksujen muutoksenhakua (6 ja 7 §) koskevasta sääntelystä. 

1 §. Lain tarkoitus 

Ei lausuttavaa 

2 § Soveltamisala 

Ei lausuttavaa 

3 §. Määritelmät 

Määritelmät voisivat tavoitella tulevaisuuden rakenteita ja palvelumuotoja paremmin. Kotihoidon sijaan 

puhutaan edelleen kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta. Merkillepantavaa on myös, ettei 

kotisairaanhoitoa, kotisairaalahoitoa eikä tehostettu palveluasumista tulkita kotona annettavaksi 

palveluksi. 

4 §. Palvelusta perittävä maksu 

On hyvä että vain niistä palveluista voi periä maksu, joista on erikseen säädetty. Muut ovat maksuttomia. 

Ehdotettu muutos poistaa tämänhetkiset tulkintaongelmat maksullisuudesta. Järjestäjä perisi kaikki 

maksut. Tämä varmistaisi toisaalta sen, että kaikille asiakkaille maakunnassa tulee samat maksut. Asian 

toteuttaminen vaatisi todella hyvät ict-järjestelmät, jossa tieto kulkee saumattomasti tuottajan ja 

järjestäjän välillä. Vaarana on, että muutos jäykistää maksujen perimisen. 

Palveluntuottajilla ei ehkä toisaalta olisi erityistä insentiiviä merkitä kaikkia tapahtumia maksullisiksi, koska 

he eivät saa asiakasmaksuja. 

5 §. Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen 

Esityksen mukaan velvollisuus maksujen alentamiseen tai perimättä jättämiseen laajenisi koskemaan myös 

lyhytaikaisen laitoshoidon maksuja. Tämä on hyvä asia. Monet vanhukset jonottavat palveluasumisen 

paikkaa sairaalan osastolla pitkiäkin aikoja, jolloin he eivät kykene selviytymään lyhytaikaisen laitoshoidon 

maksuista. Samoin monet syöpäpotilaat ovat joutuneet talousvaikeuksiin sairaalamaksujen vuoksi.  

Ulosottoon joutuneiden määrä on Suomessa noussut rajusti ja vuonna 2017 päätyi noin 320 000 julkisen 

sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon maksua ulosottoon. Ne ovat tavanomaisia hammashoito-, 

terveyskeskus-, sairaala-, laitos- ja kotipalvelu ynnä muita soten asiakasmaksuja. 

Köyhyys estää pääsyn sosiaali- ja terveyspalvelujen pariin, ja sairastuminen ja korkeat asiakasmaksut ajavat 

ihmisiä köyhyyteen. Tämä pitää muuttaa. 

Maksun pakollinen alentaminen ja perimättä jättäminen tulee ulottaa myös terveydenhuollon 

tasamaksuihin. Pykälän 1 momentin kohtaa 1 tulee muuttaa kuulumaan seuraavasti:  

1) terveyspalvelusta 

 



 

 

6 §. Maksun periminen 

On hyvä, että kaikkiin maksuihin on liitettävä mukaan oikaisuvaatimusohje. Eduskunnan oikeusasiamiehen 

sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevassa laillisuusvalvontakäytännössä on nykytilaan edellytetty korjausta.  

Lainsäädännöllä tulee estää maakunnalta sosiaali- ja terveydenhuollon laskujen myyminen kansainvälisille 

perintäyhtiöille. Sote-uudistus tulee aloittaa puhtaalta pöydältä antamalla ihmisille uusi alku ja 

armahtamalla kaikki ulosotossa olevat ihmisten soten asiakasmaksut. 

 

7 §. Päätös tulosidonnaisesta maksusta 

Ei lausuttavaa 

2 luku. Maksuttomat palvelut 

Lausunnonantajilta pyydetään kommentteja maksuttomiksi ehdotettavista palveluista. 

8 §. Maksuttomat sosiaalipalvelut 

Kannatettava ehdotus, joka tukee ehkäisevää otetta 

9 §. Maksuttomat terveyspalvelut 

Alle 20-vuotiailta ei tule jatkossa periä lainkaan asiakasmaksuja perusterveydenhuollossa, erikoislääkärillä 

käynnistä, fysioterapiasta, reseptilääkkeistä ja hammashuollosta.  

Aikuisväestön osalta poistetaan terveyskeskusmaksu koko maassa ja muiden palveluiden osalta maksuja 

vähintään puolitetaan. 

3 luku. Maksukatto 

Lausunnonantajilta pyydetään kommentteja erityisesti maksukattoa koskevien säännösten soveltamisalan 

laajentamisesta sekä maksukaton kertymistä koskevan seurantavelvollisuuden siirtämisestä maakunnan 

vastuulle. 

10 §. Maksukatto 

Nykyisiä reseptilääkkeiden, palveluiden ja matkojen maksukattoja alennetaan reilusti. Nyt näiden 

maksukatot ovat yhteensä noin 1600 euroa vuodessa. Jatkossa ne saisivat olla korkeintaan 440 euroa 

yhteensä. 

11 §. Maksukattoa kerryttävät palvelut 

Kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut on oltava maksukattoa kerryttäviä. 

12 §. Maksujen seuranta 

Tällä hetkellä ihmisten tulee itse seurata ja huolehtia eri maksukattojensa täyttymisestä. Kuitit pitää 

säilyttää ja maksuvapautusta tulee anoa erikseen sekä perusterveydenhuollosta että 

erikoissairaanhoidosta, sillä laskutusohjelmat eivät ole yhteydessä toisiinsa. On kannatettavaa, että 



 

 

jatkossa maksukattoon liittyvät asiat on hoidettava automaattisesti ihmisten puolesta ilman anomuksia 

perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden osalta. 

 

4 luku. Tasasuuruiset maksut 

Lausunnonantajilta pyydetään kommentteja erityisesti sosiaali- ja terveyskeskuksen avosairaanhoidon 

maksuja koskevista ehdotuksista. Lisäksi pyydetään näkemyksiä etäpalvelujen maksuja koskevista 

ehdotuksista ja siitä, onko sääntely riittävän tarkkarajaista. Onko sääntelyssä otettu riittävällä tavalla 

huomioon palvelurakenne ja palvelujen järjestämistavat? Tukeeko sääntely palvelurakenteessa ja 

palvelujen järjestämistavoissa tapahtuvia muutoksia sekä asiakkaan asemaa palvelujen käyttäjänä? 

Lausunnonantajilta pyydetään kommentteja myös erityisesti käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä 

palvelusta perittävää maksua koskevasta sääntelystä. Tukeeko ehdotettu säännös riittävällä tavalla 

tavoitetta parantaa palvelujen saatavuutta ja vähentää niiden epätarkoituksenmukaista käyttöä?  

13 §. Sosiaali- ja terveyskeskuksen avosairaanhoito/ 

Alle 20-vuotiailta ei tule jatkossa periä lainkaan asiakasmaksuja perusterveydenhuollossa, erikoislääkärillä 

käynnistä, fysioterapiasta, reseptilääkkeistä ja hammashuollosta.  

Aikuisväestön osalta ei peritä sosiaali- ja terveyskeskuksen kiireettömässä avosairaanhoidossa lääkärin 

vastaanotosta lainkaan maksua eikä sairaanhoitajan vastaanotosta lainkaan maksua. Lääkärin antamasta 

valinnanvapauslain 9 §:ssä tarkoitetusta kiireellisestä terveydenhuollosta voidaan periä enintään 20 euroa 

käynniltä.  

14 §. Sairaalan poliklinikkakäynti/ 

Maakunta voi periä sairaalan poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta asiakkaalta enintään 20 euroa 

käynniltä. Lääkärin antamasta valinnanvapauslain 9 §:ssä tarkoitetusta kiireellisestä terveydenhuollosta 

voidaan periä enintään 20 euroa käynniltä.  

15 §. Avosairaanhoitoon ja poliklinikkakäyntiin liittyvät tutkimukset 

Ei lausuttavaa 

16 §. Päiväkirurginen toimenpide 

Sen estämättä, mitä 14 §:ssä säädetään, maakunta voi periä asiakkaalta päiväkirurgisesta toimenpiteestä, 

joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti 

annettavaa lääkitystä, enintään 67,50 euroa.  

17 §. Suun terveydenhuolto 

Ei lausuttavaa 

18 §. Erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet suunhoidon yksikössä 

Ei lausuttavaa 

19 §. Terapia 



 

 

Ehdotetaan, että etäpalveluista kautta linjan perittäisiin alhaisempi maksu kuin perinteisestä käynnistä. 

Etäpalveluiden hinnoittelu perinteisiä palveluita jonkin verran edullisemmiksi voisi kannustaa väestöä 

käyttämään sähköisiä etäpalveluita 

20 §. Sarjassa annettava hoito 

Ei lausuttavaa 

21 §. Tilapäinen kotipalvelu 

Katso kohta 19 

22 §. Tilapäinen kotisairaanhoito 

Ei lausuttavaa 

23 §. Tilapäinen kotisairaalahoito 

Katso kohta 19 

24 §. Lyhytaikainen perhehoito 

Ei lausuttavaa 

25 §. Lyhytaikainen asumispalvelu 

Lyhytaikaisen asumispalvelun maksu on oltava korkeintaan 20 euroa alkavalta kalenterivuorokaudelta. 

Maksukaton ylittymisen jälkeen maksua ei peritä. 

26 §. Lyhytaikainen laitoshoito tai palvelu 

Vain yksi maksu. Ei erottelua psykiatrian ja muun laitoshoidon välille. Maakunta voi periä lyhytaikaisen 

laitoshoidon tai -palvelun asiakkaalta enintään 20 euroa alkavalta kalenterivuorokaudelta. Maksukaton 

ylittymisen jälkeen maksua ei peritä. 

27 §. Osavuorokausihoito 

Ei lausuttavaa 

28 §. Asiakkaan siirtyminen palvelujen välillä 

Ei lausuttavaa 

29 §. Lääkinnällinen kuntoutus 

Vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain 29 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitettuna laitoshoitona 

annetusta lääkinnällisestä kuntoutuksesta maakunta voi periä asiakkaalta enintään 10 euroa alkavalta 

kalenterivuorokaudelta. 

30 §. Omaistaan tai läheistään hoitavan henkilön vapaan aikaiset palvelut 

Palveluista, joita maakunta järjestää hoidettavalle omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 4 §:n 1 

momentissa tarkoitetun omaishoitajan vapaan ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja 



 

 

huolenpitoa, maakunta voi periä hoidettavalta enintään 5 euroa vuorokaudelta sen estämättä, mitä 

muualla laissa säädetään. 

Palveluiden pitää kerryttää maksukattoa. 

31 §. Ensihoitopalvelu 

Ei lausuttavaa 

32 §. Lääkärintodistus ja -lausunto 

Sen estämättä, mitä 9 §:n 12 kohdassa säädetään, maakunta voi periä asiakkaalta lääkärin ja 

hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään 30 

euroa. Ajokorttilaissa (386/2011) säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta 

lääkärintodistuksesta enintään 30 euroa.  

33 §. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu 

Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta asiakkaalta. Tuottaja ei saa käyttää kansainvälisiä perintäyhtiöitä 

laskujen perinnässä. 

5 luku. Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut 

Lausunnonantajilta pyydetään kommentteja erityisesti kotona annettavan palvelun sekä tehostetun 

palveluasumisen maksujen perusteisiin. Lausunnonantajia pyydetään arvioimaan näiden maksujen 

määräytymisperusteiden selkeyttä, johdonmukaisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä vaikutuksia asiakkaan 

asemaan. Lisäksi pyydetään kommentteja tuloista tehtävistä vähennyksistä silloin, kun maksu määrätään 

(41 ja 42 §). Kunnilta ja kuntayhtymiltä pyydetään arvioita maksukyvyn mukaan määräytyviin maksuihin 

esitettyjen muutosehdotusten vaikutuksista oman kunnan tai kuntayhtymän asiakasmaksukertymään. 

34 §. Maksun periminen maksukyvyn mukaan 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut kasaantuvat harvojen maksettavaksi. Noin 3,6 prosenttia koko 

väestöstä maksaa lähes puolet kaikista tasasuuruisista asiakasmaksuista ja 0,5 prosenttia väestöstä maksaa 

noin 44 prosenttia kaikista tulosidonnaisista asiakasmaksuista. Tämä ei ole oikeudenmukaista. 

Asiakasmaksut kohdistuvat eniten pienituloisille sairaille ja suhteessa henkilön tuloihin vuoden maksurasite 

on suurempi pienituloisilla. Asiakasmaksut ovat este palveluiden käytölle osalle eteläsavolaisista ihmisistä. 

Osa ajautuu köyhyyteen ja ulosottoon maksujen vuoksi. Suurimpia maksuja maksavat ikääntyneet ja 

pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat. Myös dementiaa ja psykoosia sairastavilla maksujen osuus tuloista 

kohoaa usein hyvin korkeaksi. 

Asukasta kohden vuoden aikana kertynyt tasasuuruisten, tulosidonnaisten ja suun terveydenhuollon 

asiakasmaksujen ikä- ja sukupuolivakioitu keskimääräinen arvo on suurin Etelä-Savossa (293 €/asukas) ja 

pienin Uudellamaalla sekä Etelä-Karjalassa (247 €/asukas). Koko maassa asiakasmaksuja näistä palveluista 

oli arviolta keskimäärin 260 euroa asukasta kohden. 

Etelä-Savossa on paljon palvelutarpeita omaavia vanhuksia, paljon pienituloisia, sairastavia ihmisiä, joiden 

sote-asiakasmaksut, lääkkeiden ja matkojen omavastuut ovat muodostuneet aivan liian suuriksi henkilön 

tuloihin nähden. Tämän vuoksi maksuja ja tulorajoja on alennettava.  



 

 

35 §. Kotona annettava palvelu 

Tulorajoja ja maksuprosentteja on alennettava. Katso §34 perustelu. 

 

36 §. Kotona annettavasta palvelusta perittävän maksun perusteena olevat tulot 

Ei lausuttavaa 

37 §. Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikainen laitoshoito 

 Ehdotetut summat vaikuttavat liian pieniltä. Lääkkeiden hinnat ovat kalliita. 

Minimikäyttövaran tuominen lakiin molempien hoitomuotojen osalta on hyvä asia. Samalla on pohdittava 

miten lääkekulut jatkossa huomioidaan näissä kahdessa eri palvelumuodoissa. Yksi vaihtoehto voisi olla, 

että tehostetun palveluasumisen asiakkaan lääkkeet tulisivat myös sairaalaapteekista, mikä voitaisiin 

huomioida käyttövaran suuruudessa. 

38 §. Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun 

perusteena olevat tulot 

Ei lausuttavaa 

39 §. Pitkäaikainen perhehoito 

Ei lausuttavaa 

40 §. Laskennallinen metsätulo 

Ei lausuttavaa 

41 §. Tuloista tehtävät vähennykset 

Ei lausuttavaa 

42 §. Tuloista tehtävät vähennykset tehostetun palveluasumisen maksua määrättäessä 

Ei lausuttavaa 

43 §. Maksun määrääminen 

Kirjaus, että virheeellinen maksujen oikaisu tehdään korkeintaan yhden vuoden ajalta on kannatettava 

muutos  

6 luku. Muut maksut Lausunnonantajilta pyydetään kommentteja erityisesti säännöksistä, jotka koskevat 

vammaiselta henkilöltä perittäviä asiakasmaksuja, palvelun keskeytystä ja henkilöä, jolla ei ole Suomessa 

kotikuntaa.  

Näitä MN ei osaa kommentoida  

44 §. Tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut 



 

 

Parempi sanamuoto olisi, että maakunta voi periä asiakkaalta enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien 

kustannusten perusteella määritellyn maksun 

45 §. Avopalveluun tai -hoitoon liittyvä ylläpito 

Ei lausuttavaa 

46 §. Vammaisuuden perusteella järjestettäviin erityispalveluihin liittyvä ylläpito 

Ei lausuttavaa 

47 §. Lastensuojelu 

Ei lausuttavaa 

48 §. Vammaisen lapsen asuminen muualla kuin oman perheen kanssa 

Ei lausuttavaa 

49 §. Kuljetuspalvelut 

Ei lausuttavaa 

50 §. Yksityislääkärin lähetteellä tehtävät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset 

Ei lausuttavaa 

51 §. Palvelun keskeytys 

Ei lausuttavaa 

52 §. Vahingoittunut, hävinnyt tai palauttamatta jätetty apuväline 

Ei lausuttavaa 

53 §. Henkilö jolla ei ole Suomessa kotikuntaa 

Ei lausuttavaa 

7 luku. Erinäiset säännökset 

54 §. Tulon, korvauksen ja saamisen periminen maakunnalle 

Ei lausuttavaa 

55 §. Viivästyskorko 

Ei lausuttavaa 

56 §. Maksujen ulosotto 

Ei lausuttavaa 

57 §. Maksun palautus ja kuittaus 



 

 

Ei lausuttavaa 

58 §. Indeksitarkistukset 

Ei lausuttavaa 

59 §. Muutoksenhaku 

Katso kohta 6 

60 §. Palvelutuotannon seurantapalvelu 

Toteutuminen vaatii erittäin hyvät ict järjestelmät 

61 §. Maakunnan tiedonsaantioikeus 

Ei lausuttavaa 

8 luku. Voimaantulo 

Lausunnonantajilta pyydetään kommentteja erityisesti voimassa olevan asiakasmaksulainsäädännön 

mukaisten 

hengityshalvauspotilaita koskevien erityissäännösten kumoamisesta sekä hengityshalvauspotilaita ja 

vammaisia henkilöitä 

koskevista siirtymäsäännöksistä  

62 §. Voimaantulo 

Ei lausuttavaa 

63 §. Kumottava laki 

Ei lausuttavaa 

64 §. Siirtymäsäännökset 

Ei lausuttavaa 


