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Kunnille tuntuvat sanktiot lain takaaman terveyspalvelun hoitamatta jättämisestä
Kuluttajaparlamentti vaatii istunnossaan 3.11.2011, että valtion on määrättävä kunnille
tuntuvat taloudelliset sanktiot, mikäli kunta ei tarjoa kuluttajalle lain takaamaa terveyspalvelua.
Kunta ei voi jättää lakisääteistä terveyspalvelua järjestämättä taloudellisiin seikkoihin vedoten. Mikäli kunta menettelee näin, on sille myönnettäviä valtionosuuksia perittävä takaisin ja
aluehallintovirastolla sekä Valviralla on lisäksi oltava oikeus uhkasakolla velvoittaa kunta täyttämään terveyspalvelujen järjestämisvelvollisuutensa. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan
kuluttajat eivät saa terveyspalveluita yhdenvertaisesti koko maassa.
Eduskunnan oikeusasiamiehen aikaisemmassa ratkaisukäytännössä on katsottu, että perustuslaissa asetettu velvollisuus turvata riittävät terveyspalvelut on otettava huomioon kunnissa talousarviopäätöksiä tehtäessä ja lakeja sovellettaessa. Talousarviosta päättävät luottamusmiehet ja asiaa valmistelevat virkamiehet rikkovat perustuslain säännöksissä julkiselle
vallalle asetetut velvoitteet, mikäli talousarvio mitoitetaan tietoisesti tiedossa olevaa tarvetta
vähäisemmäksi.
Tällä hetkellä on tiedossa tapauksia, joissa kunta on evännyt lakisääteisen palvelun kuluttajalta. Tämä on johtanut eräissä tapauksissa kuluttajan valitustoimiin, joihin kunnalla on kulunut
rahaa enemmän kuin itse palvelun tuottamiseen olisi mennyt. Vuonna 2008 korkein hallintooikeus, lääninhallitukset ja terveydenhuollon oikeusturvakeskus käsittelivät 4500 valitusta tai
kantelua.
Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Merja Salanko-Vuorela, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, puh. 040 554
3447 sekä
Puolustaja: hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,
puh. (09) 471 71240, lasse.lehtonen@hus.fi
Opponentti: johtava lakimies Kari Prättälä, Suomen Kuntaliitto ry, puh. 0500-606 873,
kari.prattala@kuntaliitto.fi
Lisää tietoa:
Pajukoski, Marja. Heikko laintuntemus tuottaa turhia oikeusriitoja. Päätöksenteon tueksi
2/2010. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).
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Kuluttajaparlamentti on keskeisistä valtakunnallisista kuluttajien asioita käsittelevistä kansalaisjärjestöistä koostuva elin. Vuonna 2011 Kuluttajaparlamenttiin osallistuu terveysalan järjestöjä. Kuluttajaparlamentti on poliittisesti riippumaton ja toimii siihen osallistuvien järjestöjen äänenvahvistimena yhteiskunnallisiin päättäjiin päin. Lisätietoja Kuluttajaparlamentista
antaa Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry:n pääsihteeri Juha Beurling puh. 040 55 66 421,
www.kuluttajaliitto.fi/kuluttajaparlamentti
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