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Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista / Utkast till regeringens 
proposition med förslag till lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster 

Asiakasmaksu 
1. Vastaajan taustatiedot/bakgrundsuppgifter  

Vastaajien määrä: 1 

2. Onko vastaaja/Är den svarande  

Vastaajien määrä: 1 

 

3. Yleiset kysymykset hallituksen esitysluonnoksesta. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata, jos lausunnonantajalla ei ole asiasta 
lausuttavaa. Allmänna frågor om utkastet till regeringsproposition. Alla frågor behöver inte besvaras, om remissinstansen inte har 
något att säga om frågan.  

Vastaajien määrä: 1 

� Man bör beakta att de flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning lever på folk- och garantipension. De flesta har inte möjlighet till arbete som ger ytterligare 
inkomster utan lever nära fattigdomsgränsen. Därför är det ytterst viktigt att inte belasta personer med intellektuell funktionsnedsättning med avgifter som kan anses 
uppkomma på grund av funktionsnedsättningen såsom stödtjänster i anslutning till boende.  

Vastaajatahon virallinen 
nimi/Officiellt namn på den 

aktör som svarar

Vastauksen kirjanneen 
henkilön nimi/Namn på den 

person som antecknat 
svaret

Vastauksen vastuuhenkilön 
yhteystiedot/Namn på den person 

som antecknat svaret

Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä 
toimielimessä/Datum som begäran om 
remissyttrande behandlades i organet

Toimielimen 
nimi/Organets namn

FDUV Linda Rex lisbeth.hemgard@fduv.fi 14.9.2018
Social- och 

hälsovårdsministeriet



4. 1 §. Lain tarkoitus/1 §. Lagens syfte  

Vastaajien määrä: 1 

� FDUV anser att syftet med lagstiftningen är korrekt. Vi anser att det är positivt att bestämmelserna angående avgifter inom social- och hälsovård samlas inom en och 
samma lag. Detta torde underlätta tillämpningen av lagen. Vi anser också att det är positivt att det i lag stadgas vilka tjänster man kan ta ut avgift för och att de som inte är 
omnämnda är avgiftsfria. 

5. 2 §. Soveltamisala/2 §. Tillämpningsområde  

Ei vastauksia. 

6. 3 §. Määritelmät/3 §. Definitioner  

Vastaajien määrä: 1 

� Begreppet ombud är väl definierat. Det betyder att kundens lagliga företrädare kan vara en person som handlar med kundens bemyndigande samt kundens anhöriga 
eller andra närstående till följd av nedsatt förmåga till självbestämmande. Grunden för nedsatt förmåga till självbestämmande borde vara ”behov av särskilt stöd” och inte 
som det står i lagen sjukdom, hög ålder eller skada.  

7. 4 §. Palvelusta perittävä maksu/4 §. Avgift för tjänster  

Vastaajien määrä: 1 

� FDUV anser att det är positivt att det i lag stadgas vilka tjänster man kan ta ut avgift för och att de som inte är omnämnda är avgiftsfria.  

8. 5 §. Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen/5 §. Avgift som sänks eller inte tas ut  

Vastaajien määrä: 1 

� FDUV anser att det är en förbättring att denna paragraf har förtydligats. Vi stöder särskilt det att landskapet på skriftlig begäran av en kund eller dennas ombud eller på 
eget initiativ kan sänka en avgift eller helt låta bli att ta ut den. Vi anser även att det är bra att landskapet skriftligen ska meddela om beslutet att sänka eller inte ta ut en 
avgift och att beslutet går att ompröva.  

9. 6 §. Maksun periminen/6 §. Uttag av avgift  

Vastaajien määrä: 1 

� Det är bra att det stadgas att landskapet ska ge kunden en skriftlig faktura med anvisning för begäran om omprövning. Det är bra att det i denna paragraf stadgas vilka 
uppgifter som bör framgå av fakturan. Vi anser att det borde stå i paragrafen att det ännu tydligare ska framgå av fakturan exakt vilka tjänster den innehåller. FDUV blir ofta 
kontaktade angående fakturor för stödtjänster i boende, som inte är tillräckligt specificerade och som också innehåller avgifter för sådant som ingår i själva stödet och 
som därmed inte ska faktureras för.  

10. 7 §. Päätös tulosidonnaisesta maksusta/7 §. Beslut om inkomstbunden avgift  

Ei vastauksia. 

11. 8 §. Maksuttomat sosiaalipalvelut/8 §. Avgiftsfria socialtjänster  

Vastaajien määrä: 1 

� FDUV anser att utgångspunkten för lagen som nu är på remissrunda bör vara att de tjänster och det stöd som personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver på 
grund av sin funktionsnedsättning bör vara avgiftsfria. I paragrafens moment 3 och 4 hänvisas till lagen om särskild service med anledning av funktionshinder. Det är 
problematiskt att ett uppdaterat lagförslag inte är tillgängligt. Nu kan vi inte med säkerhet veta om alla de tjänster för personer med funktionsnedsättning som enligt 
principen om kostnadsfria tjänster för personer med funktionsnedsättning bör vara kostnadsfria, verkligen är det.  

12. 9 §. Maksuttomat terveyspalvelut/9 §. Avgiftsfria hälsotjänster  

Ei vastauksia. 

13. 10 §. Maksukatto/10 §. Avgiftstak  

Ei vastauksia. 



14. 11 §. Maksukattoa kerryttävät palvelut/11 §. De tjänster som räknas in i avgiftstaket  

Ei vastauksia. 

15. 12 §. Maksujen seuranta/12 §. Uppföljning av avgifter  

Ei vastauksia. 

16. 13 §. Sosiaali- ja terveyskeskuksen avosairaanhoito/13 §. Öppensjukvård vid social- och hälsocentral  

Ei vastauksia. 

17. 14 §. Sairaalan poliklinikkakäynti/14 §. Besök på sjukhuspoliklinik  

Ei vastauksia. 

18. 15 §. Avosairaanhoitoon ja poliklinikkakäyntiin liittyvät tutkimukset/15 §. Undersökningar inom öppen sjukvård och vid 
poliklinikbesök  

Ei vastauksia. 

19. 16 §. Päiväkirurginen toimenpide/16 §. Dagkirurgiskt ingrepp  

Vastaajien määrä: 1 

� Det är vanligt att personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer med diagnos inom autismspektrum behöver sövas ned vid tandvård. Vi anser att narkos 
borde vara avgiftsfri när behovet av narkos beror på kundens funktionsnedsättning. Detta skulle vara förenligt med principen om avgiftsfria tjänster som en person 
behöver på grund av sin funktionsnedsättning.  

20. 17 §. Suun terveydenhuolto/17 §. Mun- och tandvård  

Ei vastauksia. 

21. 18 §. Erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet suunhoidon yksikössä/18 §. Vårdåtgärder inom den specialiserade sjukvården 
vid mun- och tandvårdsenheter  

Ei vastauksia. 

22. 19 §. Terapia/19 §. Terapi  

Ei vastauksia. 

23. 20 §. Sarjassa annettava hoito/20 §. Vård i serie  

Ei vastauksia. 

24. 21 §. Tilapäinen kotipalvelu/21 §. Tillfällig hemservice  

Ei vastauksia. 

25. 22 §. Tilapäinen kotisairaanhoito/22 §. Tillfällig hemsjukvård  

Ei vastauksia. 

26. 23 §. Tilapäinen kotisairaalahoito/23 §. Tillfällig hemsjukhusvård  

Ei vastauksia. 

27. 24 §. Lyhytaikainen perhehoito/24 §. Kortvarig familjevård  



Ei vastauksia. 

28. 25 §. Lyhytaikainen asumispalvelu/25 §. Kortvarig boendeservice  

Ei vastauksia. 

29. 26 §. Lyhytaikainen laitoshoito tai –palvelu/26 §. Kortvarig sluten vård eller kortvarig service på en institution  

Ei vastauksia. 

30. 27 §. Osavuorokausihoito/27 §. Vård under en del av dygnet  

Ei vastauksia. 

31. 28 §. Asiakkaan siirtyminen palvelujen välillä/28 §. Förflyttning av kunden mellan tjänster  

Ei vastauksia. 

32. 29 §. Lääkinnällinen kuntoutus/29 §. Medicinsk rehabilitering  

Ei vastauksia. 

33. 30 §. Omaistaan tai läheistään hoitavan henkilön vapaan aikaiset palvelut/30 §. Tjänster när personer som vårdar en anhörig 
eller närstående är lediga  

Ei vastauksia. 

34. 31 §. Ensihoitopalvelu/31 §. Prehospital akutsjukvård  

Ei vastauksia. 

35. 32 §. Lääkärintodistus ja -lausunto/32 §. Läkarintyg och läkarutlåtande  

Ei vastauksia. 

36. 33 §. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu/33 §. Oanvända eller icke-avbokade tjänster  

Vastaajien määrä: 1 

� Vi har förståelse för att uteblivna kunder medför förluster för serviceproducenterna. Vi ifrågasätter ändå att uteblivet besök automatiskt leder till en straffavgift. I 
lagmotiveringarna nämns som godtagbara skäl för uteblivet besök plötsligt insjuknande, olycksfall eller motsvarande akut situation. Vi kräver att kundens intellektuella 
funktionsnedsättning eller andra kognitiva utmaningar skrivs in i motiveringarna som godtagbara skäl för uteblivet besök. I de fall som det uteblivna besöket beror på 
faktorer som kunden inte kunnat påverka ex. försenad/utebliven färdtjänst, ledsagare som uteblir o.dyl. är det oskäligt att kräva att personen med funktionsnedsättning ska 
erlägga straffavgiften.  

37. 34 §. Maksun periminen maksukyvyn mukaan/34 §. Uttag av avgift enligt betalningsförmågan  

Ei vastauksia. 

38. 35 §. Kotona annettava palvelu/35 §. Service i hemmet  

Ei vastauksia. 

39. 36 §. Kotona annettavasta palvelusta perittävän maksun perusteena olevat tulot/36 §. De inkomster som avgiften för service i 
hemmet utgår från  

Ei vastauksia. 

40. 37 §. Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikainen laitoshoito/37 §. Långvarigt serviceboende med 
heldygnsomsorg och långvarig sluten vård  



Vastaajien määrä: 1 

� FDUV anser att det bör lagstiftas om minimibelopp för disponibla medel för personligt bruk också gällande serviceboende, familjevård och sluten vård för personer med 
funktionsnedsättning. Vi anser dessutom att de i detta lagförslag föreslagna beloppen för personligt bruk är för små. Utkomststödets grunddel minus matkostnaderna är 
för tillfället 250 euro i månaden. Utkomststödet är en form av utkomstskydd som beviljas i sista hand och är tänkt att vara kortvarigt. Personer med intellektuell 
funktionsnedsättning bor ofta hela sitt vuxna i liv i ett boende. Därför anser vi att beloppet för personligt bruk borde vara åtminstone 250 euro i månaden. Ett för litet belopp 
för personligt bruk hindrar personernas möjligheter att ta del av varierande fritidssysselsättningar och socialt engagemang. I praktiken har ett för lågt belopp för personligt 
bruk ofta lett till att personen varit tvungen att anhålla om utkomststöd.  

41. 38 §. Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteena olevat 
tulot/38 §. De inkomster som avgiften för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg eller långvarig sluten vård utgår från  

Ei vastauksia. 

42. 39 §. Pitkäaikainen perhehoito/39 §. Långvarig familjevård  

Ei vastauksia. 

43. 40 §. Laskennallinen metsätulo/40 §. Kalkylerad inkomst av skog  

Ei vastauksia. 

44. 41 §. Tuloista tehtävät vähennykset/41 §. Avdrag från inkomsterna  

Ei vastauksia. 

45. 42 §. Tuloista tehtävät vähennykset tehostetun palveluasumisen maksua määrättäessä/42 §. Avdrag från inkomsterna vid 
fastställande av avgift för serviceboende med heldygnsomsorg  

Ei vastauksia. 

46. 43 §. Maksun määrääminen/43 §. Fastställande av avgift  

Ei vastauksia. 

47. 44 §. Tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut/44 §. Stödtjänster och boendeservicerelaterade tjänster  

Vastaajien määrä: 1 

� FDUV anser att det är svårt att kommentera detta lagförslag då ett uppdaterat förslag till lagen om funktionshinderservice inte är tillgängligt. Vi oroar oss särskilt för att 
stödtjänsterna för personer med lindrig funktionsnedsättning eller andra kognitiva nedsättningar försämras och att man samtidigt börjar ta ut avgifter för detta stöd.  

48. 45 §. Avopalveluun tai -hoitoon liittyvä ylläpito/45 §. Uppehälle i samband med sociala insatser eller öppen vård  

Ei vastauksia. 

49. 46 §. Vammaisuuden perusteella järjestettäviin erityispalveluihin liittyvä ylläpito/46 §. Uppehälle i samband med särskild service 
med anledning av funktionshinder  

Vastaajien määrä: 1 

� FDUV anser att det är oskäligt att kostnader för t.ex. hemtransport av råvaror eller mat eller för tillredning av mat faktureras av personer med funktionsnedsättning i de fall, 
då personen med funktionsnedsättning behöver stöd för att handla och tillreda mat. Om hen inte hade funktionsnedsättning kunde hen själv hämta råvarorna och tillreda 
maten i sitt hem, men funktionsnedsättningen hindrar detta. Stödbehovet beror således på funktionsnedsättningen. 
 
Då det gäller övriga avgifter som tidningsavgifter och internet mm., bör dessa basera sig på personens samtycke och serviceproducenterna bör förvissa sig om att 
personen de facto vill och kan ta del av tjänsten. Det bör också alltid vara möjligt för personen att själv anskaffa dessa tjänster istället för att anlita de tjänster som 
serviceproducenten beställt.  

50. 47 §. Lastensuojelu/47 §. Barnskydd  

Ei vastauksia. 



51. 48 §. Vammaisen lapsen asuminen muualla kuin oman perheen kanssa/48 §. Boende för barn med funktionsnedsättning 
någon annanstans än med den egna familjen  

Vastaajien määrä: 1 

� De flesta familjer med barn med funktionsnedsättning önskar att barnet ska få bo hemma med sin familj, så som andra barn. Det är en svår situation om barnet måste 
bo utanför hemmet på grund av sin funktionsnedsättning. Enligt förslaget skulle dessa familjer i fortsättningen betala en betydligt högre avgift än i dag, till och med över 
1850 euro i månaden, vilket vi anser vara oskäligt och betungande i en situation som redan annars är tung. Familjer med barn med funktionsnedsättning har ofta mindre 
inkomster men mer kostnader än andra barnfamiljer på grund av barnets specialbehov av både stöd och hjälpmedel.  

52. 49 §. Kuljetuspalvelut/49 §. Färdtjänst  

Ei vastauksia. 

53. 50 §. Yksityislääkärin lähetteellä tehtävät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset/50 §. Laboratorieundersökningar och 
bilddiagnostik som utförs efter remiss från privatläkare  

Ei vastauksia. 

54. 51 §. Palvelun keskeytys/51 §. Avbrott i tjänsten  

Ei vastauksia. 

55. 52 §. Vahingoittunut, hävinnyt tai palauttamatta jätetty apuväline/52 §. Ett skadat, försvunnet eller icke-återlämnat hjälpmedel  

Vastaajien määrä: 1 

� Det är problematiskt att kräva att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ersätta kostnader för hjälpmedel som skadats i användning. Orsaken till att 
hjälpmedlet skadats eller försvunnit måste grundligt utredas. Hjälpmedlet kan ha skadats på grund av att personen med intellektuell funktionsnedsättning inte förstått hur 
hjälpmedlet ska användas eller inte fått tillräckligt tydliga instruktioner. Därför behöver lagparagrafen förtydligas så att uppenbar vårdslöshet inte enbart kan vara en grund 
för ersättningsskyldighet.  

56. 53 §. Henkilö jolla ei ole Suomessa kotikuntaa/53 §. En person utan hemkommun i Finland  

Ei vastauksia. 

57. 54 §. Tulon, korvauksen ja saamisen periminen maakunnalle/54 §. Uttagande av inkomst, ersättning eller fordring till landskapet  

Ei vastauksia. 

58. 55 §. Viivästyskorko/55 §. Dröjsmålsränta  

Ei vastauksia. 

59. 56 §. Maksujen ulosotto/56 §. Utsökning av avgifter  

Vastaajien määrä: 1 

� Användningen av indrivningsbyråer bör ses över och begränsas. 

60. 57 §. Maksun palautus ja kuittaus/57 §. Återbetalning och kvittning av avgift  

Ei vastauksia. 

61. 58 §. Indeksitarkistukset/58 §. Indexjusteringar  

Ei vastauksia. 

62. 59 §. Muutoksenhaku/59 §. Ändringssökande/60 §. Uppföljningstjänst för tjänsteproduktionen  

Ei vastauksia. 



63. 60 §. Palvelutuotannon seurantapalvelu/60 §. Uppföljningstjänst för tjänsteproduktionen  

Ei vastauksia. 

64. 61 §. Maakunnan tiedonsaantioikeus//61 §. Landskapets rätt till information  

Ei vastauksia. 

65. 62 §. Voimaantulo/62 §. Ikraftträdande  

Ei vastauksia. 

66. 63 §. Kumottava laki/63 §. Lag som upphävs  

Ei vastauksia. 

67. 64 §. Siirtymäsäännökset/64 §. Övergångsbestämmelser  

Ei vastauksia. 


