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terveysministeriö pyytää 15.12.2017 klo 16.15 mennessä
pohjalta
muokatusta
lausunnon
perustuslakivaliokunnan
hallituksen
luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä
annettavaksi
esitykseksi. Annetut vastaukset ovat julkisia ja lausunnot otetaan huomioon
hallituksen esityksen viimeistelemisessä.
Sosiaali-ja
lausuntoa

Lausuntopyynnön kohteena olevalla lakiluonnoksella on tarkoitus edistää
sosiaali-ja
terveydenhuollon
asiakkaiden
mahdollisuuksia
valita
palveluntuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa
palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja
jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan jårjestämisvastuulle
kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Liitteenä on luonnos annettavaksi lausunnoksi. Lausunnon kritiikin
ydinasiat ovat suoran valinnan yksityiskohdat (18§), asiakassetelin käytön
laajuus (24§), asiakassuunnitelma (7. luku) sekä maakunnan liikelaitoksen
kilpailuneutraliteettivaatimus (56§). Suoran valinnan palveluvalikoimaan ei
tule sisällyttää erikoislääkärikonsultaatioita erikseen määriteltyinä, vaan
asia tulee kirjoittaa lakiin mahdollistavassa muodossa. Jos asiakasseteliä
koskeva pykälä hyväksyttäisiin esitetyssä muodossa, se siirtäisi vähintään
puolet sairaalan päiväaikaisesta toiminnasta asiakassetelin piiriin, mikä olisi
erittäin
kustannustehotonta
ja
kannustaisi
osaoptimointeihin.
Asiakassuunnitelma esitetyssä muodossa olisi erittäin vaikeasti toteutettava
ja
johtaisi
käytännössä
kuolleeksi
kirjaimeksi.
Liikelaitoksen
kilpailuneutraliteettivaatimus tulee poistaa lakitekstistä, koska siitä seuraa
vaatimus taloudellisesti kannattavasta toiminnasta, mikä vaarantaisi
reuna-alueiden palvelut.
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Ehdotus

Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon valinnanvapauslain
luonnoksesta.
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Esittelijä täydensi ehdotustaan siten, että kohtaan 20 lisätään seuraava
lausuma:
"Potilaan hoidon turvaamiseksi tarvitaan toimiva verkosto tukipalveluja,
jotka mahdollistavat varsinaisen hoitotoimenpiteen. Tällaisiksi on
tunnistettu mm. laitoshuolto, ruokahuolto , pesulapalvelut,
lääkintälaitehuolto, välinehuolto ja lääkehuolto . Sairaanhoitopiirit tuottavat
nämä palvelut nyt pääosin joko omana toimintanaan, liikelaitoksissa tai
omistamiensa yhtiöiden kautta . Näitä palveluja tarvitsevat jatkossa kaikki
palveluntuottajat. Palveluketjun laadun ja kustannusten hallinnan kannalta olisi
tärkeätä, että maakunnan liikelaitoksen tai yhtiöiden tuottamia diagnostisia
palveluita (laboratorio , röntgen ) voitaisiin hankintalain rajoittamatta myydä
(samoin ehdoin) myös maakunnan hyväksymille yksityisille palveluntuottajille.
Samoin esimerkiksi maakuntien omistukseen tulevien pesulayhtiöiden palveluita
pitäisi pystyä tarjoamaan markkinoille laajemmin kuin nykyinen
hankintalainsäädäntö sallii . Oikeus näiden palvelujen tarjoamiseen tulisi kirjata
lakiin, jolloin niihin ei sovellettaisi hankintalakia , tai vähintään hankintalakia tulisi
muuttaa siten , että markkinoille myynti voisi olla EU:n hankintadirektiivin
mukainen 20 %."
Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.
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OIKAISUVAAT IMUS- JA VALIT USKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAI SUVAAT IMUKSEN
TEKEMISEKSI
MUUT OKSE NHAKUK IE LLOT JA NII DE N PE RUST E E T
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Asiat : 174-177, 184, 187-188, 190-193
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen voi tällöin jättää kuntalain mukaisen
oikaisuvaatimuksen alla olevan ohjeen mukaan.
Asiat: 178-183, 185-186, 189
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Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä Siun Soten kirjaamossa, Tikkamäentie 16, M-talo 3. krs, 80210
Joensuu 15.12.2017 kello 9.00 - 14.00.
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