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Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä perusterveydenhuollon hoitotakuun
tiukentamisesta
Taustatiedot
Onko vastaaja
Muu valtion viranomainen
Mihin hyvinvointialueeseen vastaaja kuuluu (mikäli vastaaja on kunta tai kuntayhtymä tai
hyvinvointialue):
Vastaajatahon virallinen nimi:
-

Lausunnonantajan lausunto
Vastauksen kirjanneen henkilön nimi ja mahdolliset yhteystiedot:
Heidi Lokasaari
lakimies
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö

heidi.lokasaari@om.fi
Viranomaisille: Mahdollisen lausuntovastauksen käsitelleen toimielimen nimi ja käsittelypäivämäärä
-

1. Perusterveydenhuollon avosairaanhoitoa koskevat kysymykset 1.1. Mitkä ovat
suurimmat syyt pitkiin odotusaikoihin perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa
(valitse viisi tärkeintä syytä) Mikäli vastaaja on kunta tai kuntayhtymä tai
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hyvinvointialue, niin vastauksessa pyydetään arvioimaan nimenomaan ko.
hyvinvointialueen näkökulmasta. Jos vastaaja on Vankiterveydenhuollon yksikkö
tai Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, vastausta pyydetään arvioimaan
nimenomaan oman organisaation näkökulmasta.
A. väestön tarpeiden moninaisuus
B. suuri ja patoutunut kysyntä
C. riittämätön ohjaus ja neuvonta muihin palveluihin
D. riittämätön ennalta ehkäisy ja varhainen puuttuminen
E. muiden palveluiden toimimattomuus
F. riittämätön yhteistyö ja pirstaleiset hoito- ja palveluketjut
G. tehottomat toimintamallit avosairaanhoidossa
H. tehoton työnjako ammattiryhmien kesken
I. riittämätön osaaminen
J. riittämättömät taloudelliset resurssit
K. riittämätön digitaalisten palveluiden ja teknologian hyödyntäminen
L. huono toiminnan johtaminen
M. vaikeudet henkilöstön saatavuudessa pitkäaikaisesti
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N. covid-19-epidemia
O. hoitoon pääsyn nykyiset lakisääteiset määräajat
P. muu: mikä?
-

1.2. Edistääkö perusterveydenhuollon avosairaanhoidon hoitotakuun
tiukentaminen ehdotetussa muodossa?
hoidon saatavuutta
hoidon saatavuutta
potilasturvallisuutta
hoidon jatkuvuutta
hoidon vaikuttavuutta
terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta
terveydenhuoltoon käytettävissä olevien resurssien oikeaa kohdentumista
väestön yhdenvertaisuutta
väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista
Vapaamuotoiset huomiot:
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A. joustavaa pääsyä palveluihin mielenterveysongelmissa
B. hoitoketjujen jatkuvuutta mielenterveyden hoidossa
C. mielenterveyden palvelukokonaisuutta ja yhteensovittamista muihin palveluihin
Mahdolliset kommentit
A. lisää epätarkoituksenmukaista perusterveydenhuollon kysyntää
B. vaarantaa hoidon jatkuvuuden ja vaikuttavuuden
C. vaarantaa muiden terveyspalveluiden toteuttamista
D. lisää kilpailua henkilöstöstä terveydenhuollon palveluiden välillä
E. lisää kilpailua henkilöstöstä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä
F. nostaa kustannuksia
G. ei mitään edellisistä
H. muita, mitä?:
A. asiakkaiden segmentaatio ja asiakasryhmittäiset toimintamallit
B. palvelun jatkuvuuden, laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen
C. uudet toimintamallit, esim. tiimimalli
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D. digitaaliset palvelut ja teknologian hyödyntäminen
E. integraation kehittäminen sosiaalipalveluihin ja erityispalveluihin
F. ehjät hoito- ja palveluketjut ja kokonaisuudet
G. henkilöstön siirtäminen muista palveluista perusterveydenhuoltoon
H. henkilöstön koulutus
I. johtamisen kehittäminen
J. ostopalvelut ja palveluseteli
K. muu, mikä?
1.6. Voidaanko valtionavustusten (Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma ja Suomen kestävän kasvun
ohjelma) mahdollistamilla kehittämistoimenpiteillä ja hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkamisella
saavuttaa tilanne, joka mahdollistaa hoitotakuun tiukentamisen toimeenpanon ehdotetussa muodossa
perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa?
Vapaamuotoiset kommentit:
1.7. Onko hoitotakuun tiukennuksen vuoksi perusterveydenhuollon avosairaanhoidon palveluihin
tarvittava henkilöstön määrä arvioitu oikein?
Mikäli vastaaja on kunta tai kuntayhtymä tai hyvinvointialue, niin vastauksessa pyydetään arvioimaan
nimenomaan ko. hyvinvointialueen näkökulmasta. Jos vastaaja on Vankiterveydenhuollon yksikkö tai
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, vastausta pyydetään arvioimaan nimenomaan oman organisaation
näkökulmasta.
Vapaamuotoiset kommentit:
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1.8. Hoitotakuun tiukentaminen edellyttää riittävän ja osaavan henkilöstön
varmistamista perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa. Mikä on arvio
henkilöstön saatavuudesta eri ammattiryhmissä ottaen huomioon ehdotetut
säädökset? Mikäli vastaaja on kunta tai kuntayhtymä tai hyvinvointialue, niin
vastauksessa pyydetään arvioimaan nimenomaan ko. hyvinvointialueen
näkökulmasta. Jos vastaaja on Vankiterveydenhuollon yksikkö tai Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiö, vastausta pyydetään arvioimaan nimenomaan oman
organisaation näkökulmasta.
1.8.1. Onko avosairaanhoitoon saatavissa riittävästi lääkäreitä?
Mahdolliset kommentit:
1.8.2. Onko avosairaanhoitoon saatavissa riittävästi sairaanhoitajia/ terveydenhoitajia?
Mahdolliset kommentit:
1.8.3. Onko avosairaanhoitoon saatavissa riittävästi muita ammattiryhmiä?
Mahdolliset kommentit:
A. hyvä työnantajakuva
B. ammattihenkilöiden koulutusmäärien lisääminen
C. palkkauksen parantaminen
D. mahdollisuus vaikuttaa työn ja tehtävien sisältöön ja toteuttamiseen
E. johtamisen parantaminen
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F. riittävä tuki työn tekemiseen ja konsultointiin
G. monipuolinen tehtävänkuva
H. toimiva työyhteisö
I. henkilöstön siirtäminen muista palveluista avosairaanhoitoon
J. muu, mikä?
1.10. Onko hoitotakuun tiukennuksen (ehdotetussa muodossa) vuoksi tarvittava taloudellinen
lisäresursointi arvioitu oikein perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa?
Mikäli vastaaja on kunta tai kuntayhtymä tai hyvinvointialue, niin vastauksessa pyydetään arvioimaan
nimenomaan ko. hyvinvointialueen näkökulmasta. Jos vastaaja on Vankiterveydenhuollon yksikkö tai
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, vastausta pyydetään arvioimaan nimenomaan oman organisaation
näkökulmasta.
Vapaamuotoiset kommentit:
1.11. Kuinka merkittävä työkalu ostopalvelut ovat hoitotakuun tiukentamisessa ehdotuksen mukaisesti
perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa?
Mikäli vastaaja on kunta tai kuntayhtymä tai hyvinvointialue, niin vastauksessa pyydetään arvioimaan
nimenomaan ko. hyvinvointialueen näkökulmasta. Jos vastaaja on Vankiterveydenhuollon yksikkö tai
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, vastausta pyydetään arvioimaan nimenomaan oman organisaation
näkökulmasta
Mahdolliset kommentit:
1.12. Kuinka merkittävä työkalu palvelusetelit ovat hoitotakuun tiukentamisessa ehdotuksen mukaisesti
perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa?
Mikäli vastaaja on kunta tai kuntayhtymä tai hyvinvointialue, niin vastauksessa pyydetään arvioimaan
nimenomaan ko. hyvinvointialueen näkökulmasta. Jos vastaaja on Vankiterveydenhuollon yksikkö tai
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, vastausta pyydetään arvioimaan nimenomaan oman organisaation
näkökulmasta
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2. Perusterveydenhuollon suun terveydenhuoltoa koskevat kysymykset
A. väestön tarpeiden moninaisuus
B. suuri ja patoutunut kysyntä
C. riittämätön ohjaus ja neuvonta muihin palveluihin
D. riittämätön ennalta ehkäisy ja varhainen puuttuminen
E. muiden palveluiden toimimattomuus
F. riittämätön yhteistyö ja pirstaleiset hoito- ja palveluketjut
G. tehottomat toimintamallit suun terveydenhuollossa
H. tehoton työnjako ammattiryhmien kesken
I. riittämätön osaaminen
J. riittämättömät taloudelliset resurssit
K. riittämätön digitaalisten palveluiden ja teknologian hyödyntäminen
L. huono toiminnan johtaminen
M. vaikeudet henkilöstön saatavuudessa pitkäaikaisesti
N. covid-19-epidemia
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O. hoitoon pääsyn nykyiset lakisääteiset määräajat
P. muu: mikä?
-

2.2. Edistääkö perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon hoitotakuun
tiukentaminen ehdotetussa muodossa?
hoidon saatavuutta
hoidon laatua
potilasturvallisuutta
hoidon jatkuvuutta
hoidon vaikuttavuutta
terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta
Vapaamuotoiset huomiot:
A. lisää epätarkoituksenmukaista suun terveydenhuollon kysyntää
B. vaarantaa hoidon jatkuvuuden ja vaikuttavuuden
C. vaarantaa muiden terveyspalveluiden toteuttamista
D. lisää kilpailua henkilöstöstä terveydenhuollon palveluiden välillä
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E. lisää kilpailua henkilöstöstä julkisen ja yksityisen suun terveydenhuollon välillä
F. nostaa kustannuksia
G. Vapaamuotoiset kommentit:
A. asiakkaiden segmentaatio ja asiakasryhmittäiset toimintamallit
B. palvelun jatkuvuuden, laadun ja vaikuttavuuden varmistaminen
C. uudet toimintamallit, esim. tiimimalli
D. digitaaliset palvelut ja teknologian hyödyntäminen
E. integraation kehittäminen muihin terveyspalveluihin ja sosiaalipalveluihin
F. ehjät hoito- ja palveluketjut ja kokonaisuudet
G. henkilöstön siirtäminen muista palveluista
H. henkilöstön koulutus
I. johtamisen kehittäminen
J. ostopalvelut ja palveluseteli
K. muu, mikä?
-
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2.5. Voidaanko valtionavustusten (Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma ja EU-elpymisrahoitus)
mahdollistamilla kehittämistoimenpiteillä ja hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkamisella saavuttaa
tilanne, joka mahdollistaa hoitotakuun tiukentamisen toimeenpanon ehdotetussa muodossa suun
terveydenhuollossa?
2.6. Esityksessä on arvioitu, että suun terveydenhuollossa kertaluonteisen patoutuneen kysynnän
purkamisen jälkeen ei tarvita pysyvästi lisähenkilökuntaa hoitotakuun tiukentamisen vuoksi. Onko arvio
mielestäsi oikea?
Mahdolliset kommentit:
-

2.7. Hoitotakuun tiukentaminen edellyttää riittävän ja osaavan henkilöstön
varmistamista suun terveydenhuollossa. Mikä on arvio henkilöstön
saatavuudesta eri ammattiryhmissä ottaen huomioon ehdotetut säädökset?
Mikäli vastaaja on kunta tai kuntayhtymä tai hyvinvointialue, niin vastauksessa
pyydetään arvioimaan nimenomaan ko. hyvinvointialueen näkökulmasta. Jos
vastaaja on Vankiterveydenhuollon yksikkö tai Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiö, vastausta pyydetään arvioimaan nimenomaan oman
organisaation näkökulmasta.
2.7.1. Onko suun terveydenhuoltoon saatavissa riittävästi hammaslääkäreitä?
Mahdolliset kommentit:
2.7.2. Onko suun terveydenhuoltoon saatavissa riittävästi suuhygienistejä?
2.7.3. Onko suun terveydenhuoltoon saatavissa riittävästi muita ammattiryhmiä?
Mahdolliset kommentit:
A. hyvä työnantajakuva
B. ammattihenkilöiden koulutusmäärien lisääminen
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C. palkkauksen parantaminen
D mahdollisuus vaikuttaa työn ja tehtävien sisältöön ja toteuttamiseen
E. johtamisen parantaminen
F. riittävä tuki työn tekemiseen ja konsultointiin
G. monipuolinen tehtävänkuva
H. toimiva työyhteisö
I. muu, mikä?
2.9. Onko hoitotakuun tiukennuksen (ehdotetussa muodossa) vuoksi tarvittava taloudellinen
lisäresursointi arvioitu oikein suun terveydenhuollossa?
Mikäli vastaaja on kunta tai kuntayhtymä tai hyvinvointialue, niin vastauksessa pyydetään arvioimaan
nimenomaan ko. hyvinvointialueen näkökulmasta. Jos vastaaja on Vankiterveydenhuollon yksikkö tai
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, vastausta pyydetään arvioimaan nimenomaan oman organisaation
näkökulmasta.
Vapaamuotoiset kommentit:
2.10. Kuinka merkittävä työkalu ostopalvelut ovat hoitotakuun tiukentamisessa ehdotuksen mukaisesti
suun terveydenhuollossa?
Mikäli vastaaja on kunta tai kuntayhtymä tai hyvinvointialue, niin vastauksessa pyydetään arvioimaan
nimenomaan ko. hyvinvointialueen näkökulmasta. Jos vastaaja on Vankiterveydenhuollon yksikkö tai
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, vastausta pyydetään arvioimaan nimenomaan oman organisaation
näkökulmasta.
Mahdolliset kommentit:
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2.11. Kuinka merkittävä työkalu palvelusetelit ovat hoitotakuun tiukentamisessa ehdotuksen mukaisesti
suun terveydenhuollossa?
Mikäli vastaaja on kunta tai kuntayhtymä tai hyvinvointialue, niin vastauksessa pyydetään arvioimaan
nimenomaan ko. hyvinvointialueen näkökulmasta. Jos vastaaja on Vankiterveydenhuollon yksikkö tai
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, vastausta pyydetään arvioimaan nimenomaan oman organisaation
näkökulmasta.
Mahdolliset kommentit:
-

3.1. Ovatko taloudellisten vaikutusten arvioinnissa tehdyt oletukset vaikutuksista
perusterveydenhuoltoon ja muihin palveluihin uskottavia ?
3.1.1. perusterveydenhuolto/avosairaanhoito
Oletuksena on, että hoitotakuun tiukentaminen lisää perusterveydenhuollon avosairaanhoidon tarvetta.
Onko vaikutuksen suuruus arvioitu uskottavasti?
Mahdolliset kommentit:
3.1.2. perusterveydenhuolto/ suun terveydenhuolto
Oletuksena on, että hoitotakuun tiukentaminen perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon lisää
tarvetta jonkin verran. Onko vaikutuksen suuruus arvioitu uskottavasti?
Mahdolliset kommentit:
3.1.3. yhteispäivystykset
Oletuksena on, että hoitotakuun tiukentamisen myötä yhteispäivystyksen kysyntä asteittain jonkin verran
vähenee. Onko vaikutus arvioitu uskottavasti?
Mahdolliset kommentit:
3.1.4. sairaalahoito
Oletuksena on, että sairaalahoidon tarve vähenee hieman. Onko vaikutuksen suuruus arvioitu
uskottavasti?
Mahdolliset kommentit:
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3.1.5. erikoissairaanhoito Oletuksena on, että erikoissairaanhoidon tarve toisaalta lisääntyy jonkin verran
ja toisaalta vähenee hieman. Onko vaikutuksen suuruus arvioitu uskottavasti?
Mahdolliset kommentit:
3.1.6. työterveyshuollon sairaanhoitotoiminta
Oletuksena on, että työterveyshuollon sairaanhoitoon hoitotakuun tiukentaminen vaikuttaa melko vähän.
Onko vaikutuksen suuruus arvioitu uskottavasti?
Mahdolliset kommentit:
3.1.7. yksityinen (asiakkaan itse tai yksityisvakuutuksen kautta maksama) terveydenhuolto
avosairaanhoidossa
Oletuksena on, että hoitotakuun tiukentaminen vähentää puhtaasti yksityisen terveydenhuollon käyttöä
jonkin verran ajan kuluessa. Onko vaikutuksen suuruus arvioitu uskottavasti?
Mahdolliset kommentit:
3.1.8. yksityinen (asiakkaan itse tai yksityisvakuutuksen kautta maksama) suun terveydenhuolto
Oletuksena on, että hoitotakuun tiukentaminen vähentää yksityisen terveydenhuollon käyttöä vain vähän.
Onko vaikutuksen suuruus arvioitu uskottavasti?
Mahdolliset kommentit:
3.1.9. ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Oletuksena on ollut, että hoitotakuun tiukentaminen lisää palvelun tarvetta. Onko vaikutuksen suuruus
arvioitu uskottavasti?
Mahdolliset kommentit:
3.1.10. vankiterveydenhuolto
Oletuksena on ollut, että hoitotakuun tiukentaminen jonkin verran lisää tarvetta. Onko vaikutuksen
suuruus arvioitu uskottavasti?
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Mahdolliset kommentit:
3.2. Onko hoitotakuun tiukennuksen vuoksi hyvinvointialueille aiheutuvat kustannukset arvioitu oikean
suuntaisesti?
Mikäli vastaaja on kunta tai kuntayhtymä tai hyvinvointialue, niin vastauksessa pyydetään nimenomaan
ko. hyvinvointialueen näkökulmasta.
Vapaamuotoiset kommentit:
3.3 Onko hoitotakuun tiukennuksen vuoksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle kokonaisuudessaan
tarvittava taloudellinen lisäresursointi arvioitu oikean suuntaisesti
Vapaamuotoiset kommentit:
3.4 Onko hoitotakuun tiukennuksen vuoksi Vankiterveydenhuollon yksikölle kokonaisuudessaan
tarvittava taloudellinen lisäresursointi arvioitu oikean suuntaisesti
Vapaamuotoiset kommentit:
3.5. Onko hoitotakuun tiukentamisen muiden kuin taloudellisten vaikutusten aikataulu arvioitu
realistisesti?
Vapaamuotoiset kommentit:
3.6. Miltä osin vaikutusten arviointia olisi korjattava, tarkennettava tai täydennettävä?
3.7. Huolimatta epävarmuuksista, tulisiko hoitoon pääsyn määräaikojen tiukentaminen toteuttaa
ehdotetulla tavalla perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa?
Mahdolliset kommentit:
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3.8. Huolimatta mahdollisista kielteisistä vaikutuksista ja epävarmuuksista, tulisiko hoitoon pääsyn
määräaikojen tiukentaminen toteuttaa ehdotetulla tavalla perusterveydenhuollon suun
terveydenhuollossa?
Mahdolliset kommentit:
3.9. Onko esitys perusterveydenhuollon avosairaanhoidon hoitotakuun tiukentamisesta
toimeenpantavissa ehdotetussa aikataulussa?
Mikäli vastaaja on kunta tai kuntayhtymä tai hyvinvointialue, niin vastauksessa pyydetään arvioimaan
nimenomaan ko. hyvinvointialueen näkökulmasta. Jos vastaaja on Vankiterveydenhuollon yksikkö tai
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, vastausta pyydetään arvioimaan nimenomaan oman organisaation
näkökulmasta.
Muut vapaamuotoiset huomiot:
Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle
3.10. Onko esitys perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta
toimeenpantavissa ehdotetussa aikataulussa?
Mikäli vastaaja on kunta tai kuntayhtymä tai hyvinvointialue, niin vastauksessa pyydetään arvioimaan
nimenomaan ko. hyvinvointialueen näkökulmasta. Jos vastaaja on Vankiterveydenhuollon yksikkö tai
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, vastausta pyydetään arvioimaan nimenomaan oman organisaation
näkökulmasta.
Muut vapaamuotoiset huomiot
3.11. Pitäisikö hoitotakuun tiukentaminen toteuttaa ajallisesti vaiheittain perusterveydenhuollon
avosairaanhoidossa?
Mahdolliset kommentit
3.12. Pitäisikö hoitotakuun tiukentaminen toteuttaa porrastetusti aikatauluttaen perusterveydenhuollon
suun terveydenhuollossa?
-
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Mahdolliset kommentit
A. sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämistehtävien siirtyminen hyvinvointialueille
1.1.2023 lukien ei mahdollista hoitotakuun tiukennuksen toimeenpanoa
B. henkilöstöä ei ole saatavilla
C. hoitotakuun tiukentamiseen arvioitu taloudellinen lisäresursointi on riittämätöntä
D. motivaatio ja voimavarat kehittämiseen ovat riittämättömät
E. ICT-järjestelmien kehittämistarpeet eivät mahdollista hoitotakuun tiukentamista esitetyssä aikataulussa
F. muu, mikä
-

Terveydenhuoltolaki Pykälässä 51 § säädetään yhteyden saamisesta
perusterveydenhuoltoon ja hoidon tarpeen arviosta.
Onko pykälä selkeä?
Onko pykälän sisältämä sääntely toimeenpantavissa palvelujärjestelmän kannalta?
Turvaako pykälässä oleva sääntely potilaan oikeudet riittävällä tavalla?
Ovatko pykäkohtaiset perustelut selkeät?
Mahdolliset muutosehdotukset:
-

Pykälässä 51 a § säädetään perusterveydenhuollon avosairaanhoidon hoitoon
pääsystä.
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Onko pykälän perusteella selvää, mitkä palvelut kuuluvat seitsemän vuorokauden hoitotakuun piiriin?
Onko jotain muita palveluja, jotka pitäisi kuulua seitsemän vuorokauden hoitotakuun piiriin?
Onko pykälän sisältämä sääntely toimeenpantavissa palvelujärjestelmän kannalta?
Turvaako pykälässä oleva sääntely potilaan oikeudet riittävällä tavalla?
Ovatko pykäkohtaiset perustelut selkeät?
Mahdolliset muutosehdotukset:
Onko pykälä selkeä?
Onko pykälän sisältämä sääntely toimeenpantavissa palvelujärjestelmän kannalta?
Turvaako pykälässä oleva sääntely potilaan oikeudet riittävällä tavalla?
Ovatko pykäkohtaiset perustelut selkeät?
Mahdolliset muutosehdotukset:
Onko pykälä selkeä?
Mahdolliset muutosehdotukset ja kommentit perusteluista:
Onko pykälä selkeä?
Onko pykälän sisältämä sääntely toimeenpantavissa palvelujärjestelmän kannalta?
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Turvaako pykälässä oleva sääntely potilaan oikeudet riittävällä tavalla?
Ovatko pykäkohtaiset perustelut selkeät?
Mahdolliset muutosehdotukset:
Onko pykälä selkeä?
Onko pykälän sisältämä sääntely toimeenpantavissa palvelujärjestelmän kannalta?
Turvaako pykälässä oleva sääntely potilaan oikeudet riittävällä tavalla?
Ovatko pykäkohtaiset perustelut selkeät?
Mahdolliset muutosehdotukset:
Kommentit koskien lakia korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta (pykälät ja perustelut)?
Kommentit koskien vankeuslain ja tutkintavankeuslain muutosehdotuksia (pykälät ja perustelut)?
Kommentit koskien terveydenhuoltolain, korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun
lain, vankeuslain ja tutkintavankeuslain ehdotetusta sääntelystä valvonnan kannalta (avovastaus)
Mahdolliset muut kommentit esityksestä (avovastaus)
Vankiterveydenhuolto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alainen yksikkö, joka toimii tiiviissä
yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa ja järjestää terveyspalvelut kaikille Suomen van¬geille.
Perusterveydenhuollon palvelut, suun terveydenhuollon palvelut ja psykiatri¬sen
erikoissairaanhoidon palvelut vankiterveydenhuolto tuottaa pääosin itse. Muut vaativan
erikoissairaanhoidon palvelut sekä päivystyspalvelut ostetaan muualta. Säätämällä
vankiterveydenhuollon hoitoon pääsystä yhteneväisesti hyvinvointialueen järjestämisvastuun
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mukaisen terveydenhuollon kanssa edistää yhdenvertaisuutta sekä toteuttaa vankeinhoidon
normaalisuusperiaatetta.

Vankiterveydenhuolto huolehtii siitä, että vankipotilaat pääsevät sairaanhoitajan ja lääkärin
vastaanotolle silloin kun siihen on tarvetta ja lain mukaisessa ajassa. Odotusaika ei kuitenkaan selity
pelkästään vankiterveydenhuollon resursseilla, vaan on riippuvainen myös Rikosseuraamuslaitoksen
kuljetuskapasiteetista, jota tarvitaan vankipotilaiden kuljettamiseen. Uudistuksen tavoitteena on
turvata perusterveydenhuollon hoitoon pääsy seitsemässä vuorokaudessa siitä, kun on tehty
yksilöllinen arvio hoidon tarpeesta. Käytännössä palvelujärjestelmän resurssit eivät riitä siihen, että
kaikkiin perusterveydenhuollon hoitokäynteihin sovellettaisiin seitsemän vuorokauden määräaikaa,
vaan lainsäädännöllä on kohdennettava tällainen määräaikaa koskeva velvoite sellaisiin palveluihin,
joissa hoitoon pääsy erityisesti on toteutettava ripeästi. Tarve on siis säätää voimassa olevaa
sääntelyä huomattavasti tarkemmin siitä, minkälaiset hoitotapahtumat ovat hoitoon pääsyn piirissä
ja mihin ei määräaikaa sovelleta.

Vankiterveydenhuollon yksikkö järjestää vankien erikoissairaanhoidon; osan itse tuottamalla ja osan
muilta palveluntuottajilta ostamalla. Vankien psykiatrisen erikoissairaanhoidon
Vankiterveydenhuollon yksikkö tuottaa osittain itse ja somaattinen erikoissairaanhoito ostetaan
kuntayhtymien sairaanhoitopiireiltä. Jonkin verran perustason erikoissairaanhoidon palveluita
tuotetaan Vankisairaalassa. Esityksessä ehdotetaan, että hoitoon pääsyn määräaikoja koskeva
sääntely, mukaan lukien erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn sääntely, koskisi myös
vankiterveydenhuoltoa. Tällöin säädettäisiin erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn määräaikojen
noudattamisesta, jolloin vankiterveydenhuollon hoitoon pääsyä koskeva sääntely vastaisi
hyvinvointialueita koskevaa sääntelyä. Tämä on hyvä ratkaisu, sillä se selkeyttäisi vankipotilaiden
erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyä.

Hallituksen esityksen arvioidaan aiheuttavan vankiterveydenhuollossa tarpeen
Vankiterveydenhuollon yksikön kapasiteetin pysyvälle kasvattamiselle. Arvion mukaan
yhteydenottojen määrä lisääntyisi esityksen johdosta 20 prosentilla. Vankiterveydenhuollon yksikön
lisäksi esitys edellyttää myös Rikosseuraamuslaitoksen lisäresursointia. Vuositasolla
vankiterveydenhuollon kustannukset kasvaisivat yhteensä arviolta 1,2–2 miljoonaa euroa.
Lakiesityksessä ehdotetun muutoksen arvellaan aiheuttavan tarpeen kehittää
Rikosseuraamuslaitoksen ja Vankiterveydenhuollon yksikön välistä yhteistyötä. Kun jatkossa hoidon
tarve on arvioitava välittömästi, käytännössä saman päivän aikana, Vankiterveydenhuollon yksikön
ja Rikosseuraamuslaitoksen on kehitettävä toimintatapoja, jotka mahdollistavat välittömän yhteyden
saamisen vankilan poliklinikkaan ja välittömän hoidon tarpeen arvioinnin. Hoitoon pääsyn
määräaikojen sääntelyn toteutuminen edellyttää käytännössä myös teho-kasta viranomaisvalvontaa.

Tällä hetkellä suljetuissa laitoksissa sairaanhoitaja on pääsääntöisesti paikalla arkipäivisin virkaaikana. Tällä hetkellä vain Helsingin, Turun ja Vantaan vankiloissa on sairaanhoitaja paikalla myös
viikonloppuisin. Pienemmissä avolaitoksissa sairaanhoitaja on paikalla kerran viikossa.
Lääkärivahvuus vaihtelee vankilan koon ja saatavuuden mukaan. Helsingin ja Vantaan vankiloissa
lääkäri on paikalla jokaisena arkipäivänä, ja pienemmillä poliklinikoilla, lääkäri on paikalla kahtena –
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kolmena päivänä viikossa. Pienimmissä vankiloissa lääkäri käy paikalla 1–2 kertaa kuukaudessa.
Monissa laitoksissa lääkäri- ja hoitajaresurssia pidetään hyvin niukkana suhteessa vankilaan ja
arvioituun potilasainekseen.

Kiireettömän hoidon saatavuus vankiterveydenhuollossa on ollut syksyllä 2021 kohtuullisen hyvä ja
hoitotakuu on toteutunut tämänhetkisen lain edellyttämässä ajassa. Poliklinikoilla terveydenhuollon
ammattihenkilön arvio hoidon tarpeesta toteutuu vähintään kolmen arkipäivän kuluttua
yhteydenotosta. Ajan sairaanhoitajalle saa akuuteissa asioissa yleensä samana päivänä.
Yhteydenotto tapahtuu pääasiassa vankien asiointilomakkeella, jolle on varattu erillinen
postilaatikko osastolle tai poliklinikan ulkopuolelle. Jatkossa tullaan entistä enemmän asioimaan
myös sellipäätteeltä vankiterveydenhuollon kanssa. Vankien joukossa on aina myös sellaisia, jotka
eivät omatoimisesti hakeudu vastaanotolle, vaikka heillä voisi olla siihen tarvetta. Tällöin vankilan
henkilökunnan tehtävänä on raportoida heistä vankiterveydenhuollolle ja ohjata heitä vastaanotolle.

Lääketieteellisesti perustellun hoidon saanti toteutuu kuukauden sisällä. Psykiatriseen
vankisairaalaan ja Vankisairaalaan hoitoonohjaus tapahtuu lääkärin lähetteellä. Lähete käsitellään
viikon kuluessa sen saapumisesta. Psykiatrisessa vankisairaalassa hoitoon pääsy toteutuu kolmen
viikon kuluessa kiireellisyys huomioon ottaen. Hoitojaksot ovat noin kuukauden pituisia ja usein
psyykkisesti sairas vanki joudutaan siirtämään takaisin vankilaan, jossa hänen kuntonsa nopeasti
uudelleen huononee ja hänet palautetaan takaisin vankisairaalaan. Psykiatrinen vankisairaanhoito
on suunniteltu akuuttihoidon yksiköksi, eikä siellä ole mahdollista hoitaa kroonisesta psykoosista
kärsivää potilasta. Vankisairaalassa hoitoon pääsy toteutuu kiireellisyys huomioon ottaen kolmen
kuukauden kuluessa.

Lokasaari Heidi
Rikosseuraamuslaitos
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