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Jakelussa mainittu

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt opetus- ja kulttuuriministeriöltä lausuntoa luonnoksesta

hallituksen esitykseksi perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamiseksi.
Pyydettynä lausuntonaan opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa seuraavaa.
Esityksen tavoitteena on parantaa kiireettömään hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa siten, että
perusterveydenhuollossa kiireettömässä sairaanhoidossa hoitoon pääsee seitsemän vuorokauden
sisällä, kun on tehty yksilöllinen arvio hoidon tarpeesta. Lisäksi esityksen tavoitteena on parantaa
hoitoon pääsyä suun terveydenhuollossa siten, että hoitoon pääsyn määräaika lyhennettäisiin kolmeen
kuukauteen. Hoitoon pääsyä koskeva sääntely koskisi hyvinvointialueiden järjestämän
terveydenhuollon lisäksi Kansaneläkelaitoksen järjestämää ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön
tuottamaa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen alaisen Vankiterveydenhuollon yksikön järjestämää vankiterveydenhuoltoa. Lakiesityksen
tavoitteena on väestöryhmien välisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen parantamalla
hoitoon pääsyä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa hoitoon pääsyn nopeuttamisen tavoitteena tärkeänä, mutta
esityksen aiheuttamat kustannukset ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön saatavuus ovat
aiheuttavat merkittäviä haasteita toteutukseen. Tulisiko hoitoon pääsyä nopeuttaa vaiheittaisesti niin,
että priorisoitaisiin ensin akuutit terveydenhuollon tarpeet. Erityisesti lasten ja nuorten
mielenterveyteen ja vammaisten henkilöiden liittyvien tarpeiden osalta tulisi pohtia niiden vaikutusta
laajemminkin kustannuksiin tulevaisuudessa.
Esityksen mukaan laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilön toteuttaisi arvion hoidon tarpeesta,
suun terveydenhuollossa arvion voisi tehdä muukin terveydenhuollon ammattihenkilö. Esitys tulee
edellyttämän nykyistä merkittävästi enemmän lääkärin ja sairaanhoitajien työpanosta.
Esityksen mukaan perusterveydenhuollon kiireetön hoito, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvät palvelut
sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut, joita ei koske seitsemän vuorokauden määräaika,
tulisi järjestää potilaan terveydentila, työ- opiskelu- ja toimintakyky, palveluiden tarve ja
ennakoitavissa oleva sairauden tai vamman kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin
kolmen kuukauden kuluessa yhteydenotosta ja hoidon tarvetta koskevasta arviosta taikka hoito- tai
kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Tämä esitys ei edistä opiskelijoiden koulutukseen osallistumista
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tai työllistymistä, joten sen kustannukset tulevat nostamaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia
jatkossa merkittävästi.
Esitys parantaisi opiskelijoiden hyvinvointia ja terveydentilaa, sillä esitys koskisi myös
opiskeluterveydenhuollon sairaanhoidollista osaa. Näin ollen esitys vaikuttaisi positiivisesti myös
opiskelijoiden
opiskelukykyyn
ja
pidemmällä
tähtäimellä
myös
työkykyyn.
Opiskeluterveydenhuollon nopeammin tarjolla olevat sairaanhoidolliset palvelut tukisivat osaltaan
opiskelijoiden terveysongelmien varhaista tunnistamista ja puuttumista ja siten ehkäisisivät
opiskelijoiden terveysongelmien kroonistumista ja toimintakyvyn laskua. Tämä tukisi myös
opiskelijoiden tutkintojen valmistumista ja työelämään siirtymistä, millä olisi pidemmällä aikavälillä
merkittävä positiivinen vaikutus myös kansantalouteen. Onko tässä ristiriita hoitoon ja kuntoutukseen
pääsyn kanssa, kun esityksessä todettu, että ei koske seitsemän vuorokauden määräaika, tulisi järjestää
potilaan terveydentila, työ- opiskelu- ja toimintakyky.
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