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Eduskunnan talousvaliokunnalle

HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liityviksi laeiksi

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Kulutajaliito – Konsumentfrrundet ry:ltä lausuntoa asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetusta hallituksen esityksestä. Lausunnossaan Kulutajaliito keskityy palveluita käytävien asiakkaiden oikeuksiin.
Kuluttajaliiton keskeiset näkeykkset
• Valinnanvapauden piiriin tulevien sote-palvelujen asiakkaiden oikeuksia koskeva sääntely puutuu hallituksen esityksestä kokonaan.
• Tällä hetkellä kulutajansuojalainasäädäntfä sovelletaan yksityisiin terveyspalveluihin
sekä palvelusetelillä hankituihin terveyspalveluihin.
• Lakiehdotuksen asiakasseteliä ja henkilfkohtaista rudjeta koskeviin säännfksissä ei
ole mainintaa kulutajansuojalain soveltumisesta. Tämä johtaa tlanteeseen, jossa palvelunkäytäjien oikeudet jäävät epäselviksi. Asiakasseteliin ja henkilfkohtaiseen rudjetin
liityy samoja piirteitä kuin nykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun
lain mukaiseen palveluseteliin. Laissa edellytetään, etä palvelusetelin saanut asiakas tekee sopimuksen palveluntuotajan kanssa. Sopimussuhdeta sääntelevät kulutajaoikeuden ja sopimusoikeuden yleiset periaateet. Hallituksen esityksen voidaankin katsoa heikentävän ositain palvelun käytäjän asemaa tai ainakin tekevän sen tulkinnanvaraiseksi.
Sekä asiakasseteliä etä henkilfkohtaista rudjeta koskevaan säädfkseen pitää lisätä vas-
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taava sopimussuhdeta ja kulutajansuojaa koskeva maininta, mikä on nykyistä palveluseteliä koskevassa laissa.
• Maakunnan tuotamat suoran valinnan palvelut jäävät kulutajansuojan ulkopuolelle.
Yksityisten, kaupallisest toimivien palveluntuotajien osalta tlanne on tulkinnanvarainen.
Hallituksen esityksessä todetaan, etä palveluntuotajille ei kaavailla mahdollisiin lisäpalveluihin liityviä rajoituksia. Tällfin on mahdollista, etä syntyy sellaisia palvelupaketeja,
joihin sisältyy sekä selkeäst kulutajansuojan piiriin kuuluvia palvelunkäytäjän itsensä
maksamia etä maakunnan maksamia palveluja, joissa käytäjän oikeudellinen asema on
tulkinnanvarainen.
• Hallituksen esityksessä palvelunkäytäjien oikeudet jäävät tulkinnanvaraisiksi ja epäselviksi tai jopa puutumaan kokonaan. Tämän vuoksi valinnanvapaus tarvitsee tuekseen
vahvan ja laajan asiakkaansuojan. Asiakkaansuoja tulee kirjoitaa selkeäst lainsäädäntffn. On tärkeää, etä valinnanvapauden piiriin tuleviin ja muihin sote-palveluihin sovelletaan kulutajansuojan periaateita riippumata siitä tuotaako palvelut julkisen, yksityisen
tai kolmannen sektorin palveluntuotaja taikka hankkiiko palvelunkäytäjä palvelut erikseen vai yhdistetynä kulutajansuojan piiriin kuuluviin lisäpalveluihin.
• Säännfkset voisivat koskea esimerkiksi palveluiden virheen määritelyä (laatu ei ole lupausten, säädfsten tai sopimusten mukaista) ja seuraamuksia, palvelun viivästymistä, sopimusten muutostlanteita sekä asiakkaan oikeuta viedä palveluja koskeva riita tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisuelimen ratkaistavaksi.
• Kulutajaliito kannataa hallituksen esityksen markkinointsäännfstä.
• Asia vaati huolellista valmistelua, Tarvitavia säännfksiä ehditä valmistella lain eduskuntakäsitelylle varatussa ajassa eikä todennäkfisest kuluvankaan vaalikauden aikana.
Oikeusministerifn on tarkoitus ryhtyä valmistelemaan henkilfihin kohdistuvia palveluita
kokevaa yleistä kulutajansuojasääntelyä mahdollisest vielä tämän kevään aikana. Samassa yhteydessä on luontevaa arvioida kulutajansuojan soveltuminen sekä yksityisiin etä
julkisiin sote-palveluihin. Lainsäädännfn voimaantuloa on syytä lykätä niin kauan, etä
asiakkaansuojaa koskeva sääntely on saatu valmiiksi.
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Kulutajaliito pitää ongelmallisen sitä, etä valinnanvapauden piiriin tulevien sote-palvelujen asiakkaiden
oikeuksia koskeva sääntely puutuu hallituksen esityksestä kokonaan.
Tällä hetkellä kulutajansuojalainasäädäntfä sovelletaan yksityisiin terveyspalveluihin sekä palvelusetelillä hankituihin terveyspalveluihin. Lainsäädännfn ei kuitenkaan kata läheskään kaikkia keskeisiä asioita,
vaan suuri osa niistä jää kulutajansuojan ja sopimusoikeuden yleisten periaateiden varaan. Julkiset palvelut ovat kokonaan kulutajansuojan ulkopuolella. Terveyspalveluiden käytäjien oikeusturva vaihteleekin tällä hetkellä palveluntuotajasta riippuen.
Hallituksen esityksessä ei lainkaan asiakkaan suojaa koskevia säännfksiä. Asian valmistelun yhteydessä
on aiemmin – viimeksi loppusyksyllä 2017 lausunnolla olleessa luonnoksessa käsiteltävänä olevaksi hallituksen esitykseksi – ollut perusteluissa ollut maininta kulutajansuojalain tai kulutajaoikeudellisten
säännfsten soveltamisesta asiakkaan ja palveluntarjoajan väliseen suhteeseen. Kyseiset maininnat on
valmistelun yhteydessä poistetu hallituksen esityksestä.
Kulutajaliito pitää ongelmallisena sitä, etä lakiehdotuksen asiakasseteliä koskevan 26 ja henkilfkohtaista rudjeta koskevan 30 §:n perusteluista poistetaan maininnat kulutajansuojalain soveltumisesta.
Tämä johtaa tlanteeseen, jossa palvelunkäytäjien oikeudet jäävät epäselviksi. Lain 56 §:n perusteluissa
todetaan kuitenkin, etä tuotaja vastaa toiminnastaan ja sen vaatmusten mukaisuudesta sekä sekä
asiakkaalle etä asiakassetelin tai henkilfkohtaisen rudjetn antajalle. Kun otetaan huomioon edellä mainitu ja se, etä palveluntuotajan ja asiakkaan välisessä suhteessa on myfs joitakin sopimussuhteelle
tyypillisiä piirteitä, on myfs mahdollista katsoa, etä palveluntuotajan ja asiakkaan välille syntyy sopimus, johon voidaan soveltaa kulutajaoikeuden ja sopimusoikeuden yleisiä periaateita. Asiakasseteliin ja
henkilfkohtaiseen rudjetin liityy samoja piirteitä kuin nykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain mukaiseen palveluseteliin. Laissa edellytetään, etä palvelusetelin saanut asiakas
tekee sopimuksen palveluntuotajan kanssa. Sopimussuhdeta sääntelevät kulutajaoikeuden ja sopimusoikeuden yleiset periaateet. Hallituksen esityksen voidaankin katsoa heikentävän ositain palvelun
käytäjän asemaa tai ainakin tekevän sen tulkinnanvaraiseksi. Kulutajaliiton mielestä sekä asiakasseteliä
etä henkilfkohtaista rudjeta koskevaan säädfkseen pitää lisätä vastaava sopimussuhdeta ja kulutajansuojaa koskeva maininta, mikä on nykyistä palveluseteliä koskevassa laissa.
On selvää, etä ilman nimenomaista säännfstä maakunnan tuotamat suoran valinnan palvelut jäävät
kulutajansuojan ulkopuolelle. Yksityisten, kaupallisest toimivien palveluntuotajien osalta tlanne on tulkinnanvarainen. Se, etä palvelut rahoitetaan kokonaan tai suurimmalta osin verovaroin ja palvelun
käytäjän maksetavaksi jää vain maakunnan veloitama asiakasmaksu, puoltaa näkemystä, jonka mukaan myfs yksityisten palveluntarjoajien palvelut jäisivät kulutajansuojan ulkopuolelle. Toisaalta esimerkiksi lääkeostoihin, joissa vastke tulee kokonaan yhteiskunnan varoista, sovelletaan kulutajansuojalakia. Samoin pääosin julkisin varoin kustannetut julkisen liikenteen palvelut ovat kulutajansuojan piirissä.
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Hallituksen esityksessä todetaan, etä palveluntuotajille ei kaavailla mahdollisiin lisäpalveluihin liityviä
rajoituksia. Tällfin on mahdollista, etä syntyy sellaisia palvelupaketeja, joihin sisältyy sekä selkeäst kulutajansuojan piiriin kuuluvia palvelunkäytäjän itsensä maksamia etä maakunnan maksamia palveluja,
joissa käytäjän oikeudellinen asema on tulkinnanvarainen. Tämä voi johtaa sellaiseen tlanteeseen, jossa saman palvelupaketn sisällä sovelletaan eri palveluihin erilaisia sääntfjä.
Kulutajaliito katsoo, etä ositain palvelunkäytäjien oikeudet ovat tulkinnanvaraiset ja epäselvät ja
ositain ne puutuvat kokonaan. Tämän vuoksi valinnanvapaus tarvitsee tuekseen vahvan ja laajan asiakkaansuojan. Tämä asiakkaansuoja tulee kirjoitaa selkeäst lainsäädäntffn – joko valinnanvapaus- tai
palveluntuotaja- taikka yleiseen kulutajansuojalainsäädäntffn. On tärkeää, etä valinnanvapauden piiriin tuleviin ja muihin sote-palveluihin sovelletaan kulutajansuojan periaateita riippumata siitä tuotaako palvelut julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin palveluntuotaja taikka hankkiiko palvelunkäytäjä
palvelut erikseen vai yhdistetynä kulutajansuojan piiriin kuuluviin lisäpalveluihin.
Hallitus esitää lakiin markkinointa ja menetelyitä asiakassuhteissa koskevaa säädfstä. Kulutajaliito
kannataa ehdotusta. Kulutajaliito haluaa samalla korostaa sitä, etä ehdotetu säädfs korostaa tarvetta asiakkaansuojasta säätämiseen: markkinoinnissa annetaan usein palvelun sisältfä ja laatua koskevia
lupauksia – on perusteltua varmistaa se, etä lupaukset ovat sitovia myfs palveluntuotajan ja asiakkaan
välisessä suhteessa. Markkinoinnissa saataa muodostua ongelmaksi myfs yksityisten sote-keskusten
asiakkailleen suuntaama markkinoint. On esimerkiksi mahdollista, etä asiakkaille tarjotaan maksullisia
lisäpalveluita, kuten vaikkapa terveydenhuoltolain mukaista hoitotakuuta nopeampaa hoitoon pääsyä,
kun he varaavat hoitoaikaa. Erityisen ongelmalliseksi tämän tekee se, etä asiakkaat ovat eritäin haavoituvassa asemassa. Myfskin yhteiskunnan ja asiakkaan itsensä maksamien palveluiden paketoint
saataa hämärtää rajaa julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä ja johtaa tlanteisiin, joissa asiakas
vahingossa maksaa palvelusta yksityisen palvelun hinnan, vaikka hän olisi oikeutetu sote-keskuksen palveluun.
Tilanteessa, jossa palveluntuotajat kilpailevat palveluidensa laadulla on erityisen tärkeää säätää laatulupausten sitovuudesta ja seurauksista, jos laatu ei ole lupausten, säädfsten tai sopimusten mukaista.
Säännfkset voisivat koskea esimerkiksi palveluiden virheen määritelyä ja seuraamuksia, palvelun viivästymistä, sopimusten muutostlanteita sekä asiakkaan oikeuta viedä palveluja koskeva riita tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisuelimen ratkaistavaksi.
Kulutajaliito katsoo, etä lainsäädäntffn on sisällytetävä selväst ne keskeiset kulutajansuojan periaateet, joita noudatetaan kaikissa valinnanvapauden piirissä olevissa palveluissa palveluntuotajasta
riippumata. Asia on niin monimutkainen, etä se vaati huolellista valmistelua, joka vaati riitäväst aikaa. Kun otetaan huomioon sote-uudistuksen aikataulu, ei tarvitavia säännfksiä ehditä valmistella lain
eduskuntakäsitelylle varatussa ajassa eikä todennäkfisest kuluvankaan vaalikauden aikana. Oikeusministerifn on tarkoitus ryhtyä valmistelemaan henkilfihin kohdistuvia palveluita kokevaa yleistä kulutajansuojasääntelyä mahdollisest vielä tämän kevään aikana. Samassa yhteydessä on luontevaa arvioida
kulutajansuojan soveltuminen sekä yksityisiin etä julkisiin sote-palveluihin. Tämän vuoksi Kulutajaliito
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katsoo, etä lainsäädännfn voimaantuloa on syytä lykätä niin kauan, etä asiakkaansuojaa koskeva sääntely on saatu valmiiksi.
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