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Onko vastaaja
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Vastauksen kirjanneen henkilön nimi ja mahdolliset yhteystiedot:
Samuli Maxenius, samuli.maxenius@arene.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
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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A. väestön tarpeiden moninaisuus
ei viiden tärkeimmän syyn joukossa
B. suuri ja patoutunut kysyntä
ei viiden tärkeimmän syyn joukossa
C. riittämätön ohjaus ja neuvonta muihin palveluihin
ei viiden tärkeimmän syyn joukossa
D. riittämätön ennalta ehkäisy ja varhainen puuttuminen
ei viiden tärkeimmän syyn joukossa
E. muiden palveluiden toimimattomuus
ei viiden tärkeimmän syyn joukossa
F. riittämätön yhteistyö ja pirstaleiset hoito- ja palveluketjut
ei viiden tärkeimmän syyn joukossa
G. tehottomat toimintamallit avosairaanhoidossa
ei viiden tärkeimmän syyn joukossa
H. tehoton työnjako ammattiryhmien kesken
ei viiden tärkeimmän syyn joukossa
I. riittämätön osaaminen
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
J. riittämättömät taloudelliset resurssit
ei viiden tärkeimmän syyn joukossa
K. riittämätön digitaalisten palveluiden ja teknologian hyödyntäminen
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
L. huono toiminnan johtaminen
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
M. vaikeudet henkilöstön saatavuudessa pitkäaikaisesti
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
N. covid-19-epidemia
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
O. hoitoon pääsyn nykyiset lakisääteiset määräajat
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ei viiden tärkeimmän syyn joukossa
P. muu: mikä?
-

1.2. Edistääkö perusterveydenhuollon avosairaanhoidon hoitotakuun
tiukentaminen ehdotetussa muodossa?
hoidon saatavuutta
kyllä
hoidon saatavuutta
kyllä
potilasturvallisuutta
en osaa sanoa
hoidon jatkuvuutta
ei
hoidon vaikuttavuutta
en osaa sanoa
terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta
en osaa sanoa
terveydenhuoltoon käytettävissä olevien resurssien oikeaa kohdentumista
en osaa sanoa
väestön yhdenvertaisuutta
kyllä
väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista
kyllä
Vapaamuotoiset huomiot:
Hoitotakuun tiukentaminen edellyttää, että saatavilla on ammattitaitoista henkilöstöä. Erityisesti
sairaanhoitajien riittävyys on jo nyt ongelmana. Hoitotakuun tiukentamisen lisäksi tarvitaan
suunnitelmaa siitä, miten sote-alan osaajien määrää saadaan lisättyä laadusta tinkimättä ja alalla
pysyminen varmistettua valmistumisen jälkeen.
A. joustavaa pääsyä palveluihin mielenterveysongelmissa
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B. hoitoketjujen jatkuvuutta mielenterveyden hoidossa
C. mielenterveyden palvelukokonaisuutta ja yhteensovittamista muihin palveluihin
Mahdolliset kommentit
A. lisää epätarkoituksenmukaista perusterveydenhuollon kysyntää
ei
B. vaarantaa hoidon jatkuvuuden ja vaikuttavuuden
ei
C. vaarantaa muiden terveyspalveluiden toteuttamista
en osaa sanoa
D. lisää kilpailua henkilöstöstä terveydenhuollon palveluiden välillä
kyllä
E. lisää kilpailua henkilöstöstä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä
kyllä
F. nostaa kustannuksia
kyllä
G. ei mitään edellisistä
H. muita, mitä?:
A. asiakkaiden segmentaatio ja asiakasryhmittäiset toimintamallit
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
B. palvelun jatkuvuuden, laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
C. uudet toimintamallit, esim. tiimimalli
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
D. digitaaliset palvelut ja teknologian hyödyntäminen
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kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
E. integraation kehittäminen sosiaalipalveluihin ja erityispalveluihin
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
F. ehjät hoito- ja palveluketjut ja kokonaisuudet
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
G. henkilöstön siirtäminen muista palveluista perusterveydenhuoltoon
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
H. henkilöstön koulutus
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
I. johtamisen kehittäminen
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
J. ostopalvelut ja palveluseteli
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
K. muu, mikä?
Koulutuksen ja työelämän yhteistyön tiivistäminen. Harjoittelumaksujen poistaminen ja opintojen
aikana tapahtuva ammattilaisten perehdyttäminen työskentelemään perusterveydenhuollossa.
Moniammatilliset harjoittelut lisäävät tulevien ammattilaisten ja myös jo työssä olevien
ammattilaisten yhteistyöosaamista. Myös sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille suunnatut
palkalliset harjoittelut tukisivat alan houkuttelevuutta.
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.
arvioitu liian pieneksi
Vapaamuotoiset kommentit:
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Hoitotyön osalta alalta poistumaa on kasvavassa määrin.

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?
ei pääosin
Mahdolliset kommentit:
1.8.3. Onko avosairaanhoitoon saatavissa riittävästi muita ammattiryhmiä?
ei pääosin
Mahdolliset kommentit:
Hoitotyön ammattilaisista on tällä hetkellä jo pula kaikkialla Suomessa. Koulutettavat ikäluokat
pienenevät ja alan vetovoima on heikentymässä. Ulkomaisen työvoiman saamisessa kilpaillaan
globaaleilla markkinoilla. Ulkomaalaisten ammattilaisten ja valmistuvien opiskelijoiden pääsy
työmarkkinoillemme (EUn ulkopuolinen) on erittäin monivaiheista ja hidasta.
A. hyvä työnantajakuva
ei kolmen tärkeimmän keinon joukossa
B. ammattihenkilöiden koulutusmäärien lisääminen
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
C. palkkauksen parantaminen
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
D. mahdollisuus vaikuttaa työn ja tehtävien sisältöön ja toteuttamiseen
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ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
E. johtamisen parantaminen
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
F. riittävä tuki työn tekemiseen ja konsultointiin
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
G. monipuolinen tehtävänkuva
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
H. toimiva työyhteisö
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
I. henkilöstön siirtäminen muista palveluista avosairaanhoitoon
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
J. muu, mikä?
Koulutuksen ja työelämän tiivis yhteistyö, jolloin tuleva ammattilainen voi kiinniittyä jo työpaikkaan
ja hän on jo perhtynyt työtehtäviin koulutuksen loppuvaiheessa. Keinona tässä voi toimia esimerkiksi
palkallinen harjoittelu.
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.
arvioitu jossain määrin liian pieneksi
Vapaamuotoiset kommentit:
Henkilöstön osaamisen kehittämiseen tarvitaan kouluttamista ja sen huomioiminen ei tule esille.
Esimerkiksi sairaanhoitajan vastaanottotoiminta ja rajattu lääkkeenmäärääminen ovat koulutuksia
jotka tuovat tarvittavaa osaamista työyksiköille.
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:
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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
-

2. Perusterveydenhuollon suun terveydenhuoltoa koskevat kysymykset
A. väestön tarpeiden moninaisuus
ei viiden tärkeimmän syyn joukossa
B. suuri ja patoutunut kysyntä
ei viiden tärkeimmän syyn joukossa
C. riittämätön ohjaus ja neuvonta muihin palveluihin
ei viiden tärkeimmän syyn joukossa
D. riittämätön ennalta ehkäisy ja varhainen puuttuminen
ei viiden tärkeimmän syyn joukossa
E. muiden palveluiden toimimattomuus
ei viiden tärkeimmän syyn joukossa
F. riittämätön yhteistyö ja pirstaleiset hoito- ja palveluketjut
ei viiden tärkeimmän syyn joukossa
G. tehottomat toimintamallit suun terveydenhuollossa
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
H. tehoton työnjako ammattiryhmien kesken
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
I. riittämätön osaaminen
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
J. riittämättömät taloudelliset resurssit
ei viiden tärkeimmän syyn joukossa
K. riittämätön digitaalisten palveluiden ja teknologian hyödyntäminen
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
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L. huono toiminnan johtaminen
ei viiden tärkeimmän syyn joukossa
M. vaikeudet henkilöstön saatavuudessa pitkäaikaisesti
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
N. covid-19-epidemia
ei viiden tärkeim män syyn joukossa
O. hoitoon pääsyn nykyiset lakisääteiset määräajat
ei viiden tärkeimmän syyn joukossa
P. muu: mikä?
Suuhygienistien osaamisen parempi hyödyntäminen ennaltaehkäisevässä suunterveydenhoidossa
vähentäisi hammaslääkärin palvelujen tarvetta.

2.2. Edistääkö perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon hoitotakuun
tiukentaminen ehdotetussa muodossa?
hoidon saatavuutta
en osaa sanoa
hoidon laatua
en osaa sanoa
potilasturvallisuutta
en osaa sanoa
hoidon jatkuvuutta
hoidon vaikuttavuutta
terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta
ei
Vapaamuotoiset huomiot:
Edellä mainittuihin tekijöihin vaikuttaa ammattihenkilöiden saatavuus. Nyt on jo pulaa niin
hammaslääkäreistä kuin suuhygiensiteistä, etenkin pienemmillä paikkakunnilla. Koulutusmääriä on
tarpeen tarkastella tarvittavien osaajien määrän näkökulmasta.
A. lisää epätarkoituksenmukaista suun terveydenhuollon kysyntää
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ei
B. vaarantaa hoidon jatkuvuuden ja vaikuttavuuden
ei
C. vaarantaa muiden terveyspalveluiden toteuttamista
ei
D. lisää kilpailua henkilöstöstä terveydenhuollon palveluiden välillä
kyllä
E. lisää kilpailua henkilöstöstä julkisen ja yksityisen suun terveydenhuollon välillä
kyllä
F. nostaa kustannuksia
kyllä
G. Vapaamuotoiset kommentit:
Osaavan henkilöstön riittävyys tulee olemaan avainkysmys. Samoin työnjaon mallit ja se miten
paljon panostetaan ennalta ehkäisyyn ja miten tässä voidaan myös hyödyntää digiohjausta
esimerkiksi suuhygienistien toteuttamana.
A. asiakkaiden segmentaatio ja asiakasryhmittäiset toimintamallit
B. palvelun jatkuvuuden, laadun ja vaikuttavuuden varmistaminen
C. uudet toimintamallit, esim. tiimimalli
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
D. digitaaliset palvelut ja teknologian hyödyntäminen
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
E. integraation kehittäminen muihin terveyspalveluihin ja sosiaalipalveluihin
F. ehjät hoito- ja palveluketjut ja kokonaisuudet
G. henkilöstön siirtäminen muista palveluista
H. henkilöstön koulutus
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kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
I. johtamisen kehittäminen
J. ostopalvelut ja palveluseteli
K. muu, mikä?
Koulutusmallien kehittäminen niin, että koulutusta voidaan viedä pienemillekin paikkakunnille,
joissa ei ole esimerkiksi suuhygienistikoulutusta. Edellyttää tiivistä yhteistyötä alueen suunhoidon
palvelujen tarjoajien kanssa.
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?
ei osaa sanoa
2.6. Esityksessä on arvioitu, että suun terveydenhuollossa kertaluonteisen patoutuneen kysynnän
purkamisen jälkeen ei tarvita pysyvästi lisähenkilökuntaa hoitotakuun tiukentamisen vuoksi. Onko arvio
mielestäsi oikea?
ei
Mahdolliset kommentit:
Väestö on yhä ikääntyneempää ja suunterveyden merkitys tulee korostumaan myös muiden
sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Toisaalta lasten- ja nuorten hampaiden kunto on heikentynyt,
joten se ei ennusta hoidon tarpeen vähenemistä.

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:
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2.7.2. Onko suun terveydenhuoltoon saatavissa riittävästi suuhygienistejä?
ei pääosin
2.7.3. Onko suun terveydenhuoltoon saatavissa riittävästi muita ammattiryhmiä?
ei pääosin
Mahdolliset kommentit:
Suuhygienisteista on pulaa jo nyt, etenkin pienillä paikkakunnilla ja koulutusmäärät eivät ole
kasvaneet viimevuosina. Sateliitti- ja integroituja koulutusmalleja tarvitaan, jotta koulutusta voidaan
viedä alueille, joilla on pulaa suuhygienisteistä.
A. hyvä työnantajakuva
ei kolmen tärkeimmän keinon joukossa
B. ammattihenkilöiden koulutusmäärien lisääminen
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
C. palkkauksen parantaminen
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
D mahdollisuus vaikuttaa työn ja tehtävien sisältöön ja toteuttamiseen
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
E. johtamisen parantaminen
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
F. riittävä tuki työn tekemiseen ja konsultointiin
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
G. monipuolinen tehtävänkuva
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
H. toimiva työyhteisö
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
I. muu, mikä?
Uudenlaiset olemassa oleviin tutkintokoulutuksiin integroivat satelliittikoulutusmallit joilla voidaan
viedä koulutusta alueille joilla osaajista on pulaa.
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
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Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, vastausta pyydetään arvioimaan nimenomaan oman organisaation
näkökulmasta.
arvioitu jossain määrin liian pieneksi
Vapaamuotoiset kommentit:
Ammattilaisten osaamisen kehittämiseen tarvittavan täydennyskoulutuksen merkitys ja
resurssitarve jää huomioimatta.
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.
melko merkittävä
Mahdolliset kommentit:
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.
melko merkittävä
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?
kyllä pääosin
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?
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kyllä pääosin
Mahdolliset kommentit:
3.1.3. yhteispäivystykset
Oletuksena on, että hoitotakuun tiukentamisen myötä yhteispäivystyksen kysyntä asteittain jonkin verran
vähenee. Onko vaikutus arvioitu uskottavasti?
kyllä pääosin
Mahdolliset kommentit:
3.1.4. sairaalahoito
Oletuksena on, että sairaalahoidon tarve vähenee hieman. Onko vaikutuksen suuruus arvioitu
uskottavasti?
ei pääosin
Mahdolliset kommentit:
Väestön sairastavyys ja ikääntyminen tuovat edelleen lisääntyvää sairaalahoidon tarvetta.
3.1.5. erikoissairaanhoito Oletuksena on, että erikoissairaanhoidon tarve toisaalta lisääntyy jonkin verran
ja toisaalta vähenee hieman. Onko vaikutuksen suuruus arvioitu uskottavasti?
kyllä pääosin
Mahdolliset kommentit:
3.1.6. työterveyshuollon sairaanhoitotoiminta
Oletuksena on, että työterveyshuollon sairaanhoitoon hoitotakuun tiukentaminen vaikuttaa melko vähän.
Onko vaikutuksen suuruus arvioitu uskottavasti?
kyllä pääosin
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?
kyllä pääosin
Mahdolliset kommentit:
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Palvelusetelien käyttö voi vaikuttaa myös toiseen suuntaan, mikäli yksityiset palveluntarjojat
hyväksytään palvelusetelin piiriin.
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?
kyllä pääosin
Mahdolliset kommentit:
Julkinen suunterveydenhoito ei pysty vastaamaan tarpeeseen nytkään ja hoitotakuun myötä
suunterveydenhoitoa on hankittava yksityisiltä palvelujen tarjojilta.
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?
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:
-
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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?
kyllä
Mahdolliset kommentit:
3.8. Huolimatta mahdollisista kielteisistä vaikutuksista ja epävarmuuksista, tulisiko hoitoon pääsyn
määräaikojen tiukentaminen toteuttaa ehdotetulla tavalla perusterveydenhuollon suun
terveydenhuollossa?
kyllä
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.
kyllä pääosin
Muut vapaamuotoiset huomiot:
Ongelmia voi aiheuttaa ammattilaisten riittävä määrä, jolloin hoitotakuuseen ei voida vastata.
Koulutuksen ja työelämän yhteistyön uusien toimintamallien kautta voidaan edistää ammattilaisten
määrän ja jo työssä olevien ammattilaisten osaamisen varmentamista sekä myös sitä että
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ammattialisia on saatavissa joka puolella Suomea. Tämä edellyttää harjoittelumaksujen poistumista
ammattikorkeakouluilta.
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.
kyllä pääosin
Muut vapaamuotoiset huomiot
3.11. Pitäisikö hoitotakuun tiukentaminen toteuttaa ajallisesti vaiheittain perusterveydenhuollon
avosairaanhoidossa?
ei
Mahdolliset kommentit
3.12. Pitäisikö hoitotakuun tiukentaminen toteuttaa porrastetusti aikatauluttaen perusterveydenhuollon
suun terveydenhuollossa?
ei
Mahdolliset kommentit
A. sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämistehtävien siirtyminen hyvinvointialueille
1.1.2023 lukien ei mahdollista hoitotakuun tiukennuksen toimeenpanoa
ei kahden suurimman riskin joukossa
B. henkilöstöä ei ole saatavilla
kyllä kahden suurimman riskin joukossa
C. hoitotakuun tiukentamiseen arvioitu taloudellinen lisäresursointi on riittämätöntä
ei kahden suurimman riskin joukossa
D. motivaatio ja voimavarat kehittämiseen ovat riittämättömät
ei kahden suurimman riskin joukossa
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E. ICT-järjestelmien kehittämistarpeet eivät mahdollista hoitotakuun tiukentamista esitetyssä aikataulussa
kyllä kahden suurimman riskin joukossa
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.
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:
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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?
Turvaako pykälässä oleva sääntely potilaan oikeudet riittävällä tavalla?
Ovatko pykäkohtaiset perustelut selkeät?
Mahdolliset muutosehdotukset:
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:
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)
-

Ylönen Nina
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
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