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Vastaus kirjeeseeni (2.6.2009) kansanedustajille ja ministereille, jotka 
eduskunnassa 28.5.2009 kävivät keskustelua vanhustenhuollon laadusta  
 
 
 
 

 
From: Kähkönen Lauri  
 
To: Elsi Lehto  
Sent: Monday, June 22, 2009 3:44 PM 
Subject: Vast: Vanhusten asumis- ja muut palvelumaksut 
 
(Parviainen Milka): 

Elsi Lehto  (2.6.2009  9:28): 
 

Hyvä Elsi Lehto 
 

kiitämme palautteestanne. Puututte kirjeellänne tärkeään asiaan, joka puhuttaa 
paljon täällä eduskunnassakin. 

 
Sosialidemokraattien mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksujärjestelmä kaipaa kipeästi selkeyttämistä ja parannuksia. Ongelmia 
on juuri esimerkiksi palveluasumisessa. Kuntien käytännöt palveluasumismaksujen 
perimisestä ovat varsin erilaisia. Vaikka maksuperusteista on säädetty 

vammaispalvelulaissa, sosiaalihuoltolaissa ja laissa sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista, maksut vaihtelevat suuresti sen mukaan, mitä 

kunnissa palveluasumismaksuun sisällytetään. Asiakkaat ovat asuinkunnasta 
riippuen hyvin erilaisessa asemassa. 
 
Sosiaalihuollon asumispalvelun asiakasmaksuja perittäessä voidaan asiakkaan 
käyttöön varata kuukaudessa tietty summa, ns. käyttövara, mutta 
nykylainsäädännön mukaan se ei ole pakollista. Käytäntö on johtanut siihen, 
että kunnat määrittelevät palveluasumisen käyttövaran hyvin kirjavalla tavalla 
lainsäädännön puuttuessa. Koska laki määrää vain siitä, että palveluasumisesta 

perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia, 
tietyissä kunnissa palveluasunnossa asuvat eivät saa ollenkaan käyttövaroja. 

Tämä ei ole oikein, kun huomioidaan palveluasunnoissa asuvien kulut, kuten 
silmälasi- ja hammashoitomenot, ravintomenot niillä, jotka maksavat ruoasta 

erikseen, vaatemenot ym. 
 

Osassa kunnista on määritelty käyttövara. Se on tehty esimerkiksi 
määrittelemällä maksu niin, että asiakkaalle jää kuukaudessa vähintään 
toimeentulotuen perusosaa (417 euroa) vastaava rahasumma (josta on vähennetty 

ravintokustannuksina 48 % saaduista ruokailupalveluista niillä, joilla 
ravintokustannukset sisältyvät palveluasumiseen). 

 
On totta, että erityisesti parin viime vuoden aikana on törmätty hankaliin 

tilanteisiin, kun eri alueilla asuvien kuntalaisten maksut ovat voineet muuttua 
suuresti myös kuntaliitoksen tai sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteistoiminta-alueiden käynnistymisen jälkeen. Maksujen määräytymisperusteet 
on saatettu yhtenäistää uudessa kuntaliitoskunnassa tai yhteistoiminta-alueella 
nopeasti samanlaisiksi palveluiden muuttumatta tai riippumatta siitä, 
millaiseen käyttövaraan asiakas on aikaisemmin tottunut. 
 
Mielestämme palveluasunnoissa asuville tulee turvata käyttövara lailla. Tällä 
hetkellä vain laitoshoidossa asuville on säädetty käyttövara, vaikka yhä 
useammin laitoshoitoa korvataan ympärivuorokautisella ja tehostetulla 

palveluasumisella. Myös muun palveluasumisen piirissä on suuri joukko tukea, 
apua ja hoivaa tarvitsevia ihmisiä. Heille tulee turvata oikeus riittävään 

toimeentuloon. Viime keväänä jätimme asiasta myös lakialoitteen, mutta 
hallituspuolueet eivät tätä aloitettamme kannattaneet. 
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Tarvitaan laki, jolla säädetään vanhustenhuollon maksut kaikissa kunnissa 
samantasoisiksi. Nyt kunnat tekevät mitä haluavat, kuten Kouvolan tehostetun 
vanhustenhuollon järjestelmän käyttöönottokin osoittaa. Että vielä 
veteraanienkin tuet viedään kuntien pohjattomaan kassaan. 
 
Lisäksi SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru jätti äskettäin hallitukselle 
kirjallisen kysymyksen, jossa vaaditaan hallituksen ryhtyvän toimiin 

palveluasumisen maksujen tarkemmassa sääntelyssä. Hallituksen on vastattava 
kirjalliseen kysymykseen kolmen viikon kuluessa sen jättämisestä. 
 
Nykyhallituksen sosiaali- ja terveyspoliittiset toimet johtavat paljolti 
kansalaisten eriarvoisuuden lisääntymiseen. Näitä linjauksia olemme 
määrätietoisesti vastustaneet. Eriarvoistavista toimista mainittakoon 
esimerkiksi viime vuonna tehdyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen 
keskimäärin 17 prosentin suuruiset korotukset sekä äskettäin eduskunnassa läpi 

runnottu kunnallisen palvelusetelin käytön laajentamisen sosiaali- ja 
terveydenhuollossa. Jo entisestään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat 

eriarvoisesti saatavilla. Hallituksen tekemät uudistukset vaikuttavat 
pienituloisten ja pitkäaikaissairaiden asemaa huonontavasti. Asiakasmaksujen 

korottamisen sijaan olisi esim. terveydenhuollon maksukattojärjestelmä tullut 
muuttaa siten, että kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto, 

Kansaneläkelaitoksen lääkekorvauskatto ja matkakorvauskatto olisi yhdistetty ja 
maksukattoa olisi madallettu sekä lisäksi harkita, mitä muita asiakasmaksuja 
olisi maksukaton piiriin voitu ottaa. Mielestämme maksukaton piiriin tulisi 
ottaa myös palveluasumisen maksuja ja hammashoidon maksuja. 
 

Olemme useassa yhteydessä eduskuntatyössämme vaatineet myös vanhustenpalvelujen 
laadun parantamista ja palvelujen parempaa valvontaa. Hallituksen toimenpiteet 

kuntien palveluiden kehittämisessä eivät kuitenkaan hyviltä näytä. Julkisia 
palveluja karsitaan entisestään ajamalla alas niiden rahoitusta, yksityisten 
palvelujen käyttöä suositaan ja hallintoa uudistetaan toimilla, jotka eivät 
hoito- ja hoivapalvelujen valvontaa helpota. 
 
Jatkamme omien aloitteiden valmistelua vanhusten palveluiden parantamiseksi ja 
asiakasmaksujen oikeudenmukaistamiseksi. Pyrimme aktiivisesti vaikuttamaan 
hallituksen politiikan sisältöihin oppositioasemasta käsin. 

 
 

Hyvää kesää toivottaen, 
 

Lauri Kähkönen 
Sinikka Hurskainen 

Kimmo Kiljunen 
Valto Koski 
 

 
sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 

 
 

 
 
 
 


