Svar på skriftligt spörsmål SSS 561/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om coronatestning av personer som saknar
hemkommun
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 561/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Jussi Saramo /vänst:
Hur garanterar den minister som svarar för service och bekämpning av smittsamma sjukdomar alla – även papperslösa – avgiftsfri testning och behandling av coronan, och
varför har man dröjt med detta även om problemet togs upp för flera månader sedan och
enligt vilken tidsplan ordnas detta?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Regeringens mål är att hindra spridningen av coronavirusepidemin i Finland. För att uppnå målet
är det av största vikt att alla som eventuellt insjuknat i en coronavirusinfektion testas. Med hjälp
av detta och smittspårning är det möjligt att bromsa spridningen av coronavirussjukdomen,
skydda riskgrupper och trygga kritiska personalresurser samt hälso- och sjukvårdens bärkraft.
Dessutom skapar man en så exakt lägesbild över epidemispridningen i Finland som möjligt. Kostnaderna för undersökning och behandling borde inte hindra någon som eventuellt insjuknat i en
coronavirusinfektion från att söka hälso- och sjukvårdens tjänster.
Enligt lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården kan hos den som
inte är bosatt i Finland uppbäras en avgift som högst motsvarar kostnaderna för produktionen av
servicen, om inte något annat följer av ett internationellt avtal som binder Finland. För att säkerställa jämlik och tillgänglig undersökning och behandling av coronaviruset rekommenderar
social- och hälsovårdsministeriet (SHM) att kommunerna inte ska ta ut kostnader för undersökning och brådskande vård som beror på en coronavirusinfektion av sådana personer som inte har
en hemkommun i Finland och vars eventuella försäkring inte täcker kostnaderna för undersökning
och brådskande vård.
SHM bereder för närvarande en reform av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.
Utöver andra ändringar ska lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ändras så att
man för undersökning och behandling samt läkemedel som ordineras för behandlingen av en allmänfarlig smittsam sjukdom som avses i 50 § i hälso- och sjukvårdslagen i regel inte får ta ut
någon avgift av sådana personer som inte har en hemkommun i Finland eller som inte jämställs
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med kommuninvånare eller för vilka internationella avtal eller EU-lagstiftningen inte tryggar
tjänsten avgiftsfritt.
Helsingfors 27.8.2020

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

