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Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Perusterveydenhuollon saatavuus on ollut vuosia yksi terveydenhuoltojärjestelmämme suurimpia haasteita. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti säädetään perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta osana terveyspalveluiden sisällöllistä uudistusta. Hoitotakuun tiukennuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2023.
Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee terveydenhuoltolain muuttamista
hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi ja ns. hoitotakuun tiukentamiseksi hyvinvointialueen järjestämisvastuulle siirtyvää perusterveydenhuollon avosairaanhoitoa ja suun terveydenhuoltoa koskien. Hoitoon pääsyä koskeva
sääntely koskisi myös korkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuoltoa ja vankiterveydenhuoltoa. Lisäksi hoitotakuun tiukennus koskisi sekä
fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuun on tarkoitus siirtyä hyvinvointialueille 1.1.2023.
Samanaikaisesti on käynnissä palveluiden sisällön uudistaminen.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla luonnoksella hallituksen esitykseksi
tiukennettaisiin hoitoon pääsyn määräaikoja. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon pääsyn määräaika
lyhenisi kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään siitä, kun on tehty arvio hoidon tarpeesta. Seitsemän vuorokauden määräaika koskisi hoitotapahtumia, jotka liittyvät sairastumiseen, vammaan, pitkäaikaissairauden
vaikeutumiseen, uusien oireiden esilletuloon tai toimintakyvyn alenemiseen. Seitsemään päivään lasketaan mukaan myös lauantait, sunnuntait ja
mahdolliset arkipyhät.
Laissa säädettäisiin myös hoitoon pääsystä silloin, kun palvelu ei ole tämän määräajan piirissä. Seitsemän vuorokauden määräaika perusterveydenhuollossa ei koskisi hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaisia hoitotapahtumia, asiakasryhmään liittyviä seuranta- ja tarkastuskäyntejä taikka
terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja kuten terveysneuvontaa, terveystarkastuksia tai matkailun vuoksi annettavia rokotuksia eikä palveluihin liittyviä todistuksia. Seitsemän vuorokauden määräaika ei myöskään
koskisi perusterveydenhuollossa toimivan muiden lääketieteen erikoisalojen kuin yleislääketieteen erikoislääkärin vastaanottokäyntejä.
Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kuudesta
kuukaudesta kolmeen kuukauteen.
Tällä hetkellä Satakunnassa kuntien välillä on suuria eroja sekä terveydenhuollon että suun terveydenhuollon henkilöstöresurssien määrässä ja henkilöstön saatavuudessa. Haasteita on siten jo nykyistenkin hoitotakuun
määräaikojen kanssa.
Lausuntokierroksen avulla on tarkoitus saada kunnista ajantasaista tietoa
hoitoon pääsyn tilanteesta ja hoitotakuun toimeenpanon vaatimista resursseista alueilla.
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Lausunto
Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa terveydenhuollon henkilöstö on
erittäin kovilla meneillään olevan koronapandemian ja siihen liittyvien rokotusten hoitamisen, hyvinvointialuevalmistelun sekä meneillään olevien lukuisten kehittämishankkeiden vuoksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpula on yhä paheneva. Satakunnan hyvinvointialueen käynnistyttyä
menevät omat resurssit toiminnan alkukuukausina vuonna 2023 organisaation perustehtävien hoitamiseen ja uuden organisaation kriittisempien
käytännön asioiden turvaamiseen.
Potilastietojärjestelmiin ei ole mahdollista tällä hetkellä kirjata hoitotapahtumia lakivalmistelun mukaisesti jaoteltuina, eikä siten niistä saada tilastotietoja raportointivelvollisuuden hoitamista tai valvontaa varten. Laissa on velvoite raportoida tiedot kuukausittain hyvinvointialueen nettisivuille yksikkökohtaisesti, ja raportoinnissa pitää pystyä erittelemään alle seitsemän vuorokauden hoitotapahtumien saatavuusajat erillään muista hoitotapahtumista. Potilastietojärjestelmien kehittäminen vastaamaan hoitotakuun tiukentumisen raportointivaateisiin vaatii merkittävän kehittämistyön kaikkiin perusterveydenhuollon käytössä oleviin tietojärjestelmiin.
Lain valmistelussa huomioidut taloudelliset vaikutukset ovat tulleet aliarvioiduiksi eikä lain valmistelussa esitetyt henkilöstöresurssien lisäykset ole
riittäviä hoitotakuun tiukennuksen hoitamiseksi. Huomion arvoista on, että
tosiasiallisesti hoitotakuun tiukennuksessa on maksimissaan viisi päivää
aikaa vastata lain vaatimuksiin, kun palveluita ei edellytetä tuotettavaksi
viikonloppuisin tai arkipyhinä, mutta ne lasketaan mukaan seitsemään päivään.
Julkisessa terveydenhuollossa olisi tärkeää saada kehitettyä terveyspalveluita ja työntekijöiden työmäärää kohtuullisemmaksi.
Yhteenvetona toteamme, että ehdotettu hoitotakuun tiukennus on hyvä ja
kannatettava tavoite. Hoitotakuun tiukentamisen alkamista on kuitenkin
tarkoituksenmukaista siirtää siten, että hoitotakuun tiukentuessa olisi käytettävissä riittävät lisäresurssit. Hoitotakuun tiukennus tulisi ottaa käyttöön
aikaisintaan vuoden 2024 aikana edellyttäen, että henkilöstöresurssit on
saatu vahvistettua riittäviksi ja potilastietojärjestelmät on kehitetty vastaamaan raportointivelvollisuuden hoitamisen ja valvonnan tarpeita.
Hoitotakuun tiukennuksen alkaminen vuoden 2023 aikana on riski hyvinvointialueiden erittäin lyhyen valmisteluajan vuoksi.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) antaa edellä olevan lausunnon hallituksen esitykseen perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö, puh. 044 577 3100, etunimi.sukunimi@eposa.fi

_______________
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta laaditun otteen oikeaksi todistaa:
Kankaanpäässä 22.12.2021

Oili Jokilammi
pöytäkirjanpitäjä
Jakelu

Sosiaali- ja terveysministeriö
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Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje
Kokouspäivämäärä

Pykälät

14.12.2021

§ 176 - 197

Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä kokouksen järjestäytymistä:

§ 176 - 180, 184, 186 - 188, 190 - 199
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

§ 181, 182, 185, 189
HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla (pykälät ja valituskieltojen perusteet):

§
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada
asian käsiteltäväksi työnantajan ja ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti.
Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Yhtymähallitus
PL 46
38701 KANKAANPÄÄ
Puhelin
02 577 30 (vaihde)
Sähköposti kirjaamo@eposa.fi

§ 181, 182, 185, 189
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana.
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Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

§ 183
Viranomainen, jolle valitus tehdään:
Turun hallinto-oikeus
PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4
20101 TURKU
Puhelin
029 56 42400 (vaihde)
Telekopio
029 56 42414
Sähköposti turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valitus on valittajan tai sen muun laatijan allekirjoitettava.
Valitukseen tulee liittää
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus tiedoksisaantipäivästä
Valitus on lähetettävä tai jätettävä virka-aikana ennen valitusajan päättymistä
Turun hallinto-oikeudelle.
Postiin valitus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan
päättymistä. Valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxina.
Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä viipymättä.
Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti.
Otteet on lähetetty tiedoksi sähköpostitse 22.12.2021.
Tiedoksiantaja: Oili Jokilammi

Liitetään pöytäkirjaan

