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Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 
 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista 

HE 310/2018 

 

 

Suomen Reumaliiton lausunto 

 
Reumaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esittämään asiakasmaksulakiin, joka 

koskee maakunnan järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. 

 

 

Kannanoton pääkohdat 
 

1. Terveydenhuollon asiakasmaksut ovat liian korkeat 

 

2. Maksut nousisivat liikaa – välikatto lakiin 

 

3. Asiakasmaksujen pienentämisen ja perimättä jättämisen käytännön toteutuminen tulee 

varmistaa 

 

4. Sote-palveluihin tarvitaan lisää rahaa 

 

5. Lääke-, matka- ja asiakasmaksukatoille nykyistä alhaisempi yksi kokonaiskatto 

 

6. Hyvää esityksessä 

  

 

 

Reumaliittoon äskettäin tullut yhteydenotto:  

 

”Olen huolissani Suomen hallituksen suunnittelemista asiakasmaksujen muutoksista. Muutos 

koskettaisi erityisesti pitkäaikaissairaita paljon palveluita käyttäviä henkilöitä. Me jotka 

asioimme reumahoitajan luona joka viikko, joutuisimme maksamaan hoitajakäynnin koko 

vuoden ajan. Samoin lukuisat terveyskeskuslääkärillä käynnit. Suurin osa reumapotilaista, 

ainakin meillä Kuopiossa, on terveyskeskuslääkärin seurannassa.  

 

Lähes 700 €:n kattosumma on liian suuri. Katoista kertyy yhteensä lähes 1600 €/vuosi. Miten 

sellainen sairas ihminen pystyy elämään, jolla on kenties vain takuueläke tulona.  

 

Laskin omat sairauskulut viime vuodelta. Sain summaksi 1845 €. Tämä on ihan tavallinen 

summa minulle, joka käytän paljon lääkkeitä ja myös perusterveydenhuollon palveluita. Jos 

lisään summaan jalkojenhoidon ja ylimääräiset matkakulut (liikuntarajoitteisuuden vuoksi), 

nousee summa helposti yli kahden tuhannen euron. 

 

En tiedä ketään, joka olisi saanut asiakasmaksuihin huojennusta. Ei reumahoitajakaan tiennyt.” 

 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_310+2018.aspx
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1. Terveydenhuollon asiakasmaksut ovat liian korkeat 
 

Reumaliitto teetti yhdessä neljän muun potilasjärjestön kanssa tutkimuksen pitkäaikaissairauden 

kustannuksista. Tutkimukseen vastasi lähes 1900 pitkäaikaissairautta sairastavaa ihmistä 

keväällä 2018. Tutkimuksen toteutti Innolink. 

 

Tutkimukseen vastanneista on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen vuoksi: 

18% tinkinyt muista välttämättömistä menoista, kuten ruoasta 

15% saanut rahaa perheenjäseniltä tai ystäviltä 

12% siirtänyt menemistä sosiaali- tai terveydenhuoltoon 

8% jättänyt menemättä sosiaali- tai terveydenhuoltoon 

3% hakenut toimeentulotukea 

2% ottanut lainaa 

 

Asiakasmaksujen liian korkeasta tasosta kertoo myös niihin käytetty toimeentulotuen ja 

ulosottojen määrä. Kelan mukaan vuonna 2017 maksettiin perustoimeentulotuesta 

asiakasmaksuja yli 10 000 000 euroa. Luku ei pidä sisällään saajalle itselleen maksettuja 

terveydenhoitomenoja. Lisäksi vuonna 2017 vireille tulleita ulosottotapauksia oli 

terveyskeskusmaksuissa 66 000 ja hammashoitomaksuissa 62 000.  

 

Lisäksi, kun terveydenhuollon asiakasmaksut vähennetään kotitalouden käytettävissä olevista 

tuloista, köyhien osuus väestöstä kasvaa mittaustavasta riippuen 15 000-28 000 ihmisellä, selviää 

THL:n tutkimuksesta.  

 

Terveydenhuollon asiakasmaksut ovat monelle Suomessa liian korkeat.  

 

 

 

2. Maksut nousisivat liikaa – välikatto lakiin (luku 4) 
 

Voimassa olevan lain mukaan terveyskeskuksen lääkärikäynneistä voi periä joko vuosimaksun 

tai käyntimaksun korkeintaan 3 käyntikerralta kalenterivuodessa. Asiakas on maksanut vuodessa 

enintään 61,80 euroa, jota on kutsuttu välikatoksi.  

 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että jatkossa sote-keskusten lääkäri- ja 

sairaanhoitajakäynneistä voitaisiin periä maksu jokaiselta käyntikerralta eikä välikattoja enää 

sovellettaisi. 

 

Tämän toteutuessa maksut moninkertaistuvat paljon sairastavilla: esimerkiksi 10 

yleislääkärikäyntiä vuodessa aiheuttaisi asiakkaalle jopa viisinkertaiset asiakasmaksut (206,60 €) 

nykytasoon verrattuna (41,20–61,80 €). Muutoksen arvioidaan lisäävän maksutuottoja jopa lähes 

60 miljoonalla eurolla. Laskun maksavat paljon sairastavat. 

 

Valtakunnan tasolta säädettävien asiakasmaksujen enimmäismäärien on tarkoitus suojella 

ihmisiä liian suurilta kustannuksilta, jotta kaikki varallisuuteen katsomatta voivat saada 

tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut. Välikaton poistaminen huonontaa 

pitkäaikaissairaiden mahdollisuutta hakeutua hoitoon. 

 

Päätöstä perustellaan maksujen yksinkertaistamisella. Tosiasiassa maksuja voitaisiin 

yksinkertaistaa muillakin tavoin. Lisäksi annetaan ymmärtää, ettei se ole niin vaaraksi, sillä 

asiakasmaksukatto takaa kuitenkin kaikille kohtuulliset maksut. 683 euron asiakasmaksukatto 

on jo itsessään kohtuuton. Se on lähes saman suuruinen kuin takuueläkkeellä olevan 

https://www.reumaliitto.fi/fi/reumaliitto/tietoa-meista/reumaliitto-vaikuttaa
https://www.reumaliitto.fi/fi/reumaliitto/tietoa-meista/reumaliitto-vaikuttaa
https://thl.fi/fi/-/koyhyys-on-yleisempaa-kun-kotitalouksien-terveysmenoja-otetaan-huomioon
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kuukausitulo (täysi takuueläke on 784,52 e/kk). Ihmisen täytyy myös ostaa lääkkeet, maksaa 

matkat terveydenhuoltoon, vuokra tai laina, ruoka jne. 

 

Esityksessä maakunnalle jätetään mahdollisuus itse asettaa maksuihin välikatto niin halutessaan. 

Reumaliiton mielestä tämä ei riitä, vaan välikatto tulee säätää lailla kaikkiin maakuntiin.  

 

 

 

3. Asiakasmaksujen pienentämisen ja perimättä jättämisen käytännön 

toteutuminen tulee varmistaa (1 luku 5 §) 
 

Reumaliiton mielestä on hyvä, että asiakasmaksujen pienentämistä ja perimättä jättämistä 

lisätään ja tehdään lailla velvoittavammaksi.  

 

Tällä hetkellä asiakasmaksuja pienennetään tai jätetään perimättä todella harvoin. 

Tutkimukseemme vastanneista 1900 pitkäaikaissairaasta näin oli tehty vain yhdelle prosentille. 

Lähes 41 prosenttia vastanneista ei ollut kuullutkaan asiakasmaksujen kohtuullistamisesta. 

 

Koska lakia ei ole tähänkään mennessä toteutettu, on hyvä, että sen sitovuutta lisätään. 

Toimeenpanoa tulee ohjata valtakunnan tasolta ja siihen panostaa, jotta laki oikeasti 

saadaan käytäntöön. Käytännön toteutuksen on hyvä näkyä perusteluissa mahdollisimman 

tarkasti.  

 

Reumaliitto toivoo seuraaviin kiinnitettävän huomiota: 

 

- Valtakunnan tasolta luodaan kaikille maakunnille yhtenäiset ja sitovat velvoitteet, 

käytännön toimintatavat ja materiaalit (esim. hakemuslomakepohja) asiaan liittyen. Näin 

varmistetaan yhdenvertaisuus ja tehdään lain toteuttaminen mahdollisimman selkeäksi.  

- Maakunnissa työntekijöitä tulisi kouluttaa ja ohjeistaa säännöllisesti laista ja sen 

soveltamisesta. 

- Kohtuullistamista tulisi tarkastella samassa yhteydessä, kun asiakkaalle tehdään 

palvelusuunnitelma tai sitä tarkistetaan. 

- 1 luku 6 §: laskuun tulisi oikaisuvaatimuksen ohella liittää aina myös ohje 

asiakasmaksujen pienentämisestä ja perimättä jättämisestä. Näin tieto asiasta varmasti 

tavoittaisi asiakkaan viimeistään laskutusvaiheessa.  

- Asiakasmaksujen perintätoimia ei saisi aloittaa ennen maakunnan kirjallista päätöstä 

maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä.  

- Asiakkailla tulee olla tieto siitä, missä palveluissa, millä kriteereillä ja miten 

kohtuullistamista voidaan hakea. Valtakunnan ohjauksen lisäksi maakunnilla tulee olla 

selkeät käytännöt ja ohjeistukset siitä, miten lakia alueella toteutetaan.  

- Asiakasmaksujen tulee olla selkeästi näkyvillä internetissä ja terveydenhuollon 

toimipaikoissa. Lisäksi käytettyjen termien tulee olla kaikille ymmärrettäviä.  

- Asiakkaalle maksun alentamisen tai perimättä jättämisen hakeminen tulisi olla 

mahdollisimman helppoa ja ymmärrettävää.  

 

 

Reumaliiton mielestä lain käytännön toteutumista tulee seurata ja lisätä toimia sen 

pohjalta. 
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4. Sote-palveluihin tarvitaan lisää rahaa 
 

Hallituksen esityksessä on paljon hyviä eteenpäin vieviä muutoksia asiakasmaksuihin liittyen. 

Valitettavasti se ei kuitenkaan ratkaise maksujen perimmäistä ongelmaa, eli sitä että ne ovat 

aivan liian korkeat ja kertyvät juuri heikoimmalle ja pienituloisimmalle väestönosalle. 

 

Ongelma liittyy järjestelmän laajempaan eriarvoisuuteen. Miksi työelämästä poissaolevat, 

yleensä sairaat, vammaiset, työttömät ja ikäihmiset maksavat tuloihinsa nähden leijonan osan 

terveydenhuollon maksuja, kun samaan aikaan työssä käyvät saavat avun ilmaiseksi 

työterveyshuollosta?  

 

Uudella lailla ei haeta lisärahoitusta sote-palveluille, vaan asiakasmaksujen osuus palvelujen 

rahoituksesta säilyisi kokonaisuuden osalta ennallaan.  

 

Reumaliiton mielestä sote-palveluihin tulee varata lisää rahaa. Muuten terveydenhuollon 

eriarvoisuus ja epäoikeudenmukaisuus jatkavat kasvamistaan ja kustannuksia päädytään 

lisäämään asiakkaille tai siirtämään asiakasryhmältä toiselle. 

 

 

 

5. Lääke-, matka- ja asiakasmaksukatoille nykyistä alhaisempi yksi 

kokonaiskatto 
 

Sairastamiseen liittyy terveydenhuollon asiakasmaksujen lisäksi useita muita 

kustannuksia, jotka ovat hoidon kannalta välttämättömiä ja jotka rasittavat ihmisen 

kokonaistaloutta.  

 

Sairastamisen kustannukset näkyvät erityisesti lääke-, sosiaali -ja terveydenhuollon 

asiakasmaksu- ja matkakustannuksina. Kustannuksia hillitsemään on asetettu vuotuisia 

maksukattoja, joiden jälkeen asiakas ei maksa mitään tai maksaa vähän. Vuonna 2019 

maksukatto terveydenhuollon maksuille on 683 €, lääkkeille 572 € ja matkoille 300 €. 

Maksukatot ovat vuodessa yhteensä 1 555 euroa, lähes kahden kuukauden takuueläkkeen 

verran.  

 

Lisäksi maksuja menee kattojen ulkopuolisiin tuotteisiin tai palveluihin. Tutkimukseemme 

vastanneista 1900 pitkäaikaissairaasta 64 prosentilla kului vuodessa 200 euroa tai enemmän 

lääkkeisiin ja apteekkituotteisiin, jotka eivät kerrytä vuosittaista lääkekattoa. Reuman hoidossa 

tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi silmätipat, voiteet ja vitamiinit. 60 prosentilla vastanneista 

kului vuodessa 200 euroa tai enemmän terveydenhuollon asiakasmaksukattoon kuulumattomiin 

palveluihin. 

 

THL:n tutkimus tuo esille Suomen korkeat kustannukset. Esimerkiksi Ruotsissa 

avosairaanhoidon palveluista maksetut vuotuiset maksut ovat maksimissaan noin 370 euroa 

(reseptilääkkeiden ja avohoidon palveluiden asiakasmaksut yhdistettyinä). Suun 

terveydenhuollossa on oma järjestelmänsä.  

 

Sairastamisen kokonaiskustannukset ovat Suomessa liian korkeat.  

 

Reumaliitto korostaa, että sairastamisen kokonaiskustannusten tulee olla pienemmät, jotta kaikki 

saavat tarvitsemaansa hoitoa. Yhteiskunnan kannalta esimerkiksi reumaa sairastavien hyvä 

hoitotulos säästää yhteiskunnan kuluja, sillä sairaus aiheuttaa pysyviä vaurioita ilman hyvää 

https://thl.fi/fi/-/koyhyys-on-yleisempaa-kun-kotitalouksien-terveysmenoja-otetaan-huomioon
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hoitoa. Oikea-aikaisella ja kokonaisvaltaisella hoidolla pystytään säilyttämään suurimman osan 

työ- ja toimintakyky. 

 

Ministeriön mukaan eri maksukattojen yhdistämisen toteuttamiseen ja tietojärjestelmämuutoksiin 

ei nyt ollut aikaa. Reumaliiton mielestä eri maksukattojen yhdistämistä nykyistä alemmalle 

tasolle tulee määrätietoisesti jatkaa.  

 

 

 

6. Hyvää esityksessä 
 

Hallituksen esityksessä erityisen hyvää on: vuotuisen asiakasmaksukaton seurannan 

siirtyminen maakunnille, maakuntien oikeus periä enimmäismaksua pienempiä asiakasmaksuja 

ja asettaa välikatto maksuihin, maksukaton laajennus sisältämään mm. suun terveydenhuollon 

käynti- ja toimenpidemaksut, alaikäisten terveyspalvelujen maksuttomuuden laajeneminen ja 

periaate, että asiakkaalta saisi periä maksuja vain niistä palveluista, joiden maksuista säädetään 

asiakasmaksulaissa.  

 

9 § säädetään maksuttomiksi sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa annettu 

lääkärin tai hammaslääkärin todistus tai lausunto, joka tarvitaan asiakkaan hoidon tai 

kuntoutuksen saamiseksi, lääkekorvauksen saamiseksi tai lyhytaikaisen sairausloman tarpeen 

osoittamiseksi. Reumaliitto pitää kirjauksia todella tärkeinä ja onnistuneina. 

Nykytilanteessa kunnissa on lukuisia käytäntöjä ja sairastavat ovat olleet epätietoisia 

oikeuksistaan.  

 

Maksun saisi kuitenkin periä muiden Kansaneläkelaitoksen myöntämien etuuksien kuin 

kuntoutusetuuksien saamiseksi tarvittavista todistuksista ja lausunnoista. Ihmettelemme linjausta, 

joka mutkistaa lain soveltamista. Ehdotamme, että kaikki Kelan etuuksia varten tarvittavat 

todistukset ja lausunnot olisivat maksuttomia. 

 

 

 

Helsinki, 24.1.2019 

 

Maria Ekroth   Miranna Seppälä-Saukkonen  

toimitusjohtaja   sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija 

puh. 040 707 9114   puh. 044 7680 448 

maria.ekroth@reumaliitto.fi miranna.seppala@reumaliitto.fi 

 

 

 
Reumaliitto on vuonna 1947 perustettu kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisjärjestö. Reumaliitto 

edustaa reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia Suomessa. Liittoomme kuuluu 38 000 

jäsentä yhteensä 154 jäsenyhdistyksestä ympäri Suomea. 

https://www.reumaliitto.fi/fi

