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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
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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
N. covid-19-epidemia
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O. hoitoon pääsyn nykyiset lakisääteiset määräajat
P. muu: mikä?
-

1.2. Edistääkö perusterveydenhuollon avosairaanhoidon hoitotakuun
tiukentaminen ehdotetussa muodossa?
hoidon saatavuutta
en osaa sanoa
hoidon saatavuutta
potilasturvallisuutta
hoidon jatkuvuutta
hoidon vaikuttavuutta
terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta
terveydenhuoltoon käytettävissä olevien resurssien oikeaa kohdentumista
väestön yhdenvertaisuutta
väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista
Vapaamuotoiset huomiot:
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
B. vaarantaa hoidon jatkuvuuden ja vaikuttavuuden
C. vaarantaa muiden terveyspalveluiden toteuttamista
D. lisää kilpailua henkilöstöstä terveydenhuollon palveluiden välillä
ei
E. lisää kilpailua henkilöstöstä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä
ei
F. nostaa kustannuksia
G. ei mitään edellisistä
H. muita, mitä?:
Kilpailu työntekijöistä parantaa pitkällä aikavälillä työnteon edellytyksiä ja parantaa myös alan
houkuttelevuutta työntekijöiden silmissä. Työntekijöistä kilpailemista ei ole siten syytä pitää
ainoastaan negatiivisena ilmiönä, kuten yllä olevissa kysymyksissä oli kuvattu. Monopoliasemat
markkinoilla, myös työmarkkinoilla, voivat olla kehityksen esteenä tai hidasteena. Sote-alalla on tällä
hetkellä merkittävä määrä koulutetusta henkilöstöstä siirtynyt muihin tehtäviin. Osasyynä tälle on
ollut se, ettei työntekijöistä ole kilpailtu, sillä suurella julkisella ostajalla on ollut vahva, jopa
monopoliin verrattavissa oleva asema. Ostopalveluiden ja palvelusetelien nykyistä laajamittaisempi
käyttöönotto lisää kilpailua myös työnantajamarkkinoilla, koska se luo työntekijöille uravaihtoehtoja
– myös yrittäjyyden.
A. asiakkaiden segmentaatio ja asiakasryhmittäiset toimintamallit
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B. palvelun jatkuvuuden, laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen
C. uudet toimintamallit, esim. tiimimalli
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
D. digitaaliset palvelut ja teknologian hyödyntäminen
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
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
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
K. muu, mikä?
Asiakkaan palvelutarpeiden tunnistaminen erityisesti kuntoutuksen osalta. Varhaisella
kuntoutuksella tuetaan asiakkaan omaa työ- ja toimintakykyä ja vähennetään hoitovelan kertymistä.

Asiakkaiden kuntoutuksen palvelutarpeiden varhainen tunnistaminen edellyttää palveluohjaajien
kouluttamista ja yhteistyöverkostojen luomista myös yksityisen ja julkisen välille. Käytännössä
asiakkaan kuntoutus voidaan nopeasti toteuttaa ns. suoravastaanottona, jossa asiakas ohjataan
pelkän palvelutarpeen pohjalta kuntouttavalle taholle joko ostopalveluna tai erillisenä
suoravastaanoton palveluseteliasiakkaana terapeutille, joka on saanut aiheeseen liittyvän
erityiskoulutuksen tai on muulla tavoin pätevöitynyt asiakkaan tarpeiden mukaiseen
suoravastaanottoon.

Suoravastaanoton tehokkaimpia käyttökohteita ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä niiden
ennaltaehkäisy. Myös mielenterveyspalveluiden osalta suoravastaanoton edellytykset on syytä
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selvittää, ja ottaa käyttöön. Terapeutin suoravastaanotto paitsi nopeuttaa hoitoon pääsyä, se myös
säästää monesti sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia, kun oireen mukainen hoito aloitetaan
ennen vaivan pahenemista.
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:
-

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:
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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
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
E. johtamisen parantaminen
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
F. riittävä tuki työn tekemiseen ja konsultointiin
G. monipuolinen tehtävänkuva
H. toimiva työyhteisö
I. henkilöstön siirtäminen muista palveluista avosairaanhoitoon
J. muu, mikä?
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa on syytä hyödyntää hoitotakuun järjestämistapana
yrityksiä. Jos ja kun työvoima on jo olemassa yrityksissä, niitä ei hoitotakuutavoitteen
toteuttamiseksi ole tarpeen ensin yrittää rekrytoida julkiselle. Osaajat pitää voida hyödyntää siten,
ettei heiltä edellytetä työpaikan vaihdosta.
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
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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:
Ostopalvelut ja palveluseteli ovat tutkitusti erittäin kustannustehokkaita vaihtoehtoja toiminnan
järjestämiselle.
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
erittäin merkittävä

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
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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
O. hoitoon pääsyn nykyiset lakisääteiset määräajat
P. muu: mikä?
-

2.2. Edistääkö perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon hoitotakuun
tiukentaminen ehdotetussa muodossa?
hoidon saatavuutta
hoidon laatua
potilasturvallisuutta
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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
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
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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?
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
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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
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
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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:
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?
ei kantaa
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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?
ei kantaa
Mahdolliset kommentit:
3.1.3. yhteispäivystykset
Oletuksena on, että hoitotakuun tiukentamisen myötä yhteispäivystyksen kysyntä asteittain jonkin verran
vähenee. Onko vaikutus arvioitu uskottavasti?
ei kantaa
Mahdolliset kommentit:
3.1.4. sairaalahoito
Oletuksena on, että sairaalahoidon tarve vähenee hieman. Onko vaikutuksen suuruus arvioitu
uskottavasti?
kyllä pääosin
Mahdolliset kommentit:
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
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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?
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
-
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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:
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:
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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?
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
kyllä kahden suurimman riskin joukossa
E. ICT-järjestelmien kehittämistarpeet eivät mahdollista hoitotakuun tiukentamista esitetyssä aikataulussa
Lausuntopalvelu.fi
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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:
Lausuntopalvelu.fi
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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?
on, mahdolliset täydentävät kommentit
Onko pykälän sisältämä sääntely toimeenpantavissa palvelujärjestelmän kannalta?
on, mahdolliset täydentävät kommentit
Turvaako pykälässä oleva sääntely potilaan oikeudet riittävällä tavalla?
osittain, täsmennä [Täsmennys palvelusetelin hinnoitteluun ja viittaus asiakasmaksun suuruuteen on
hyvä ja kannatettava. Pykälään tulisi lisätä myös maininta palvelusetelin hinnoittelusta, joka ohjaisi
hyvinvointialuetta hinnoittelemaan tämän sanktioluontoisen palvelusetelin hinnan sellaiseksi, että
asiakas saa palvelusetelin varmuudella myös lainsäädännön edellyttämän ajan sisällä.
Palvelusetelin hankalimmaksi osioksi on monilla alueilla osoittautunut palvelusetelin riittämätön
hinnoittelu. Pykälän sanktioluonteinen malli ei toteudu, jos palvelusetelin hinnoittelu ei ole selvästi
sellainen, että asiakkaalla on paitsi a) pääsy kyseisellä hinnalla (lisättynä mahdollisella
asiakasmaksun suuruisella omavastuuosuudella) tarvitsemaansa palveluun sekä b) palvelun tulee
vastata laadultaan palvelusetelilain mukaisesti vähintään sitä, mitä hyvinvointialue on velvollinen
järjestämään. ]
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:
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)
-

Saarinen Juhani
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
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