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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
tai Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, vastausta pyydetään arvioimaan
nimenomaan oman organisaation näkökulmasta.
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A. väestön tarpeiden moninaisuus
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
B. suuri ja patoutunut kysyntä
C. riittämätön ohjaus ja neuvonta muihin palveluihin
D. riittämätön ennalta ehkäisy ja varhainen puuttuminen
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
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
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
L. huono toiminnan johtaminen
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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P. muu: mikä?
-

1.2. Edistääkö perusterveydenhuollon avosairaanhoidon hoitotakuun
tiukentaminen ehdotetussa muodossa?
hoidon saatavuutta
kyllä
hoidon saatavuutta
kyllä
potilasturvallisuutta
ei
hoidon jatkuvuutta
ei
hoidon vaikuttavuutta
ei
terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta
ei
terveydenhuoltoon käytettävissä olevien resurssien oikeaa kohdentumista
ei
väestön yhdenvertaisuutta
en osaa sanoa
väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista
ei
Vapaamuotoiset huomiot:
- perusterveydenhuollon avosairaanhoidon hoitotakuun tiukentaminen ehdotetussa muodossa
sisältää paljon epävarmuustekijöitä ja mahdollisia kompastuskiviä
- pelkkä laki ei parannan palveluja ja niiden saatavuutta, henkilöstön saatavuus suuri ongelma
- hoitotakuun voimaantulo ilman riittävää resurssointia voi viedä voimavaroja pitkäjänteisemmältä
hoitosuunnitelmiin pohjautuvalta hoitotyöltä
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- hoitotakuu voi johtaa myös turhaan ylihoitamiseen, kun itsestään paranevan vaivan kanssa ei
malteta odottaa toipumista itsehoidon turvin
- uudistuksen vaikutuksia ei ole arvioitu tarpeeksi luotettavalla tavalla
- Covid 19 pandemian jatkuminen aiheuttaa omat lisähaasteensa syntyneen hoitovelan purkamiseen
A. joustavaa pääsyä palveluihin mielenterveysongelmissa
kyllä jossain määrin
B. hoitoketjujen jatkuvuutta mielenterveyden hoidossa
ei
C. mielenterveyden palvelukokonaisuutta ja yhteensovittamista muihin palveluihin
kyllä selvästi
Mahdolliset kommentit
- lakiehdotuksesta ei selkeästi käy ilmi tarkoitetaanko tässä kohtaa pääsyä psykiatrisen
sairaanhoitajan arvioon ja hoitoon vai pääsyä psykiatrin vastaanotolle
A. lisää epätarkoituksenmukaista perusterveydenhuollon kysyntää
kyllä
B. vaarantaa hoidon jatkuvuuden ja vaikuttavuuden
kyllä
C. vaarantaa muiden terveyspalveluiden toteuttamista
kyllä
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
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B. palvelun jatkuvuuden, laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
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
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?
kyllä pääosin
Vapaamuotoiset kommentit:
Covid 19 pandemian yhä jatkuessa on vaikea arvioida millä aikajänteellä hoitovelkaa päästään
tosiasiallisesti purkamaan. Edelleen on henkilöstöä paljon kiinni testaamisessa, jäljittämisessä,
rokottamisessa ja sairastuneiden hoitotyössä.
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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:
Henkilöstöresursointi on olennainen asia. Tarvitaan lisää hoitajia ja lääkäreitä. Laskennallinen
henkilöstölisäys ei huomioi todellista tarvetta, joka syntyy mm. lakisääteisistä lomista, vapaista ja
työajan lyhennyksistä sekä ennakoimattomista poissaoloista, joita varten tarvitaan varahenkilöstöä
vastaamaan hoitotakuun vaatimiin määräaikoihin.

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?
ei pääosin
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:
Alueella lääkäreiden ja sairaanhoitajien lisäksi on pulaa etenkin psykologeista, toimintaterapeuteista
ja puheterapeuteista.
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Vaikka hoitotakuun kiristämisessä painotetaankin nimenomaan terveydenhuollon laillistettuihin
ammattihenkilöihin, tulee tulevaisuuden sote-keskusten moniammatillisissa tiimeissä olla riittävästi
myös sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Sosiaalityöntekijöiden työpanos on koettu esimerkiksi
päivystysvastaanotoilla merkittäväksi.

Avustavan henkilöstön lisätarve tulee myös arvioida. Jos terveysasemilla olisi riittävästi myös muita
kuin korkeasti koulutettuja terveyden- ja sosiaalihuollon nimikesuojattuja ammattilaisia (kuten
sihteereitä ja lähihoitajia), voisi kukin ammattiryhmä keskittyä oman osaamisensa mukaisiin
tehtäviin. Tämä edistäisi tarkoituksenmukaista työnjakoa.
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
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
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
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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:
Henkilöstötarve on arvioitu riittämättömäksi eli se ei huomioi varahenkilöstötarvetta lainkaan
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
melko merkittävä
Mahdolliset kommentit:
Ostopalvelua ei kuitenkaan ole välttämättä tarjolla
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
melko merkittävä

2. Perusterveydenhuollon suun terveydenhuoltoa koskevat kysymykset
A. väestön tarpeiden moninaisuus
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
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
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
L. huono toiminnan johtaminen
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
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
P. muu: mikä?
- erikoishammaslääkärien vähäinen määrä
- digitaalisia välineitä ei ole hyödynnettävissä
- työjaon ja osaamisen kehittäminen
- väestön ikääntyminen lisää palveluntarvetta ja monimuotoistaa kysyntää, haasteena kasvava
monisairaiden potilaiden määrä
- vaara, jos suunterveydenhuolto eriytyy muusta perusterveydenhuollosta

2.2. Edistääkö perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon hoitotakuun
tiukentaminen ehdotetussa muodossa?
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hoidon saatavuutta
kyllä
hoidon laatua
kyllä
potilasturvallisuutta
kyllä
hoidon jatkuvuutta
kyllä
hoidon vaikuttavuutta
kyllä
terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta
kyllä
Vapaamuotoiset huomiot:
- laki yksin ei ratkaise
- vaatii riittävän resurssit, hoitojonot saatava purettua ensin, jotta toivottuihin yllä kuvattuihin
vaikutuksiin voidaan päästä
- covid 19 pandemia jatkuu edelleen, mikä vaikeuttaa arviota siitä, milloin pandemiasta johtuvat
hoitojonot on purettu
- laadukasta täydennyskoulutusta tarvitaan työnjaon tarkoituksenmukaisuuden turvaamiseksi
A. lisää epätarkoituksenmukaista suun terveydenhuollon kysyntää
ei
B. vaarantaa hoidon jatkuvuuden ja vaikuttavuuden
kyllä
C. vaarantaa muiden terveyspalveluiden toteuttamista
kyllä
D. lisää kilpailua henkilöstöstä terveydenhuollon palveluiden välillä
ei
E. lisää kilpailua henkilöstöstä julkisen ja yksityisen suun terveydenhuollon välillä
kyllä
F. nostaa kustannuksia
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kyllä
G. Vapaamuotoiset kommentit:
- voi johtaa resurssien siirtämiseen pois suunnitelmallisesta työstä
- pirstaloi työn tekemistä
A. asiakkaiden segmentaatio ja asiakasryhmittäiset toimintamallit
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
B. palvelun jatkuvuuden, laadun ja vaikuttavuuden varmistaminen
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
C. uudet toimintamallit, esim. tiimimalli
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
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?
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kyllä pääosin
2.6. Esityksessä on arvioitu, että suun terveydenhuollossa kertaluonteisen patoutuneen kysynnän
purkamisen jälkeen ei tarvita pysyvästi lisähenkilökuntaa hoitotakuun tiukentamisen vuoksi. Onko arvio
mielestäsi oikea?
en osaa sanoa
Mahdolliset kommentit:
Edellyttää myös muita toimenpiteitä, kuten digitalisaation hyödyntämistä ja toimivaa työnjakoa eri
ammattiryhmien kesken

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?
ei pääosin
Mahdolliset kommentit:
- kausiluontoista ja vaihtelee alueittain
- yksityisen sektorin ja julkisen palveluntuottajan välillä eroa

2.7.2. Onko suun terveydenhuoltoon saatavissa riittävästi suuhygienistejä?
ei
2.7.3. Onko suun terveydenhuoltoon saatavissa riittävästi muita ammattiryhmiä?
ei pääosin
Mahdolliset kommentit:
- työnjaon kannalta tarvittaisiin kaikkia ammattiryhmiä
- erikoishammaslääkäritilanne myös huono
- välinehuoltajien saatavuus heikko, koulutusta Suomessa vähän, säädökset tiukentuneet
A. hyvä työnantajakuva
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kyllä kolmen tärkeimmän keinon joukossa
B. ammattihenkilöiden koulutusmäärien lisääminen
C. palkkauksen parantaminen
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
D mahdollisuus vaikuttaa työn ja tehtävien sisältöön ja toteuttamiseen
E. johtamisen parantaminen
F. riittävä tuki työn tekemiseen ja konsultointiin
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
G. monipuolinen tehtävänkuva
H. toimiva työyhteisö
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
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.
arvioitu jossain määrin liian pieneksi
Vapaamuotoiset kommentit:
Tekijöitä ei välttämättä tarvita enempää mutta toiminnallinen kehittäminen edellyttää
lisäresursointia myös
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.
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jonkin verran merkitystä
Mahdolliset kommentit:
Ei koko alueella samalla tavalla saatavissa
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.
jonkin verran merkitystä
Mahdolliset kommentit:
- Palvelusetelin sisällön määrittäminen vaikeaa suun terveydenhuollossa
- Ennaltaehkäisyyn panostaminen keskeistä, miten toteutuu palveluselissä?
- Tällä hetkellä kalliimpaa kuin oma tuotanto

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
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
Mahdolliset kommentit:
3.1.3. yhteispäivystykset
Oletuksena on, että hoitotakuun tiukentamisen myötä yhteispäivystyksen kysyntä asteittain jonkin verran
vähenee. Onko vaikutus arvioitu uskottavasti?
ei
Mahdolliset kommentit:
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3.1.4. sairaalahoito
Oletuksena on, että sairaalahoidon tarve vähenee hieman. Onko vaikutuksen suuruus arvioitu
uskottavasti?
ei
Mahdolliset kommentit:
Väestön ikärakenne vaikuttaa sairaalahoidon tarpeeseen
3.1.5. erikoissairaanhoito Oletuksena on, että erikoissairaanhoidon tarve toisaalta lisääntyy jonkin verran
ja toisaalta vähenee hieman. Onko vaikutuksen suuruus arvioitu uskottavasti?
ei
Mahdolliset kommentit:
3.1.6. työterveyshuollon sairaanhoitotoiminta
Oletuksena on, että työterveyshuollon sairaanhoitoon hoitotakuun tiukentaminen vaikuttaa melko vähän.
Onko vaikutuksen suuruus arvioitu uskottavasti?
kyllä
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?
ei kantaa
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?
ei kantaa
Mahdolliset kommentit:
- kaikilla alueilla ei yksityistä palveluntuotantoa
- yksityiseen palveluun hakeutumiseen monia syitä, ei yksin odotusaika
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3.1.9. ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Oletuksena on ollut, että hoitotakuun tiukentaminen lisää palvelun tarvetta. Onko vaikutuksen suuruus
arvioitu uskottavasti?
ei kantaa
Mahdolliset kommentit:
3.1.10. vankiterveydenhuolto
Oletuksena on ollut, että hoitotakuun tiukentaminen jonkin verran lisää tarvetta. Onko vaikutuksen
suuruus arvioitu uskottavasti?
ei kantaa
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.
arvioitu selvästi liian pieneksi
Vapaamuotoiset kommentit:
Henkilöstötarpeessa ei ole otettu huomioon varahenkilöstötarvetta
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?
kyllä
Vapaamuotoiset kommentit:
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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?
ei
Mahdolliset kommentit:
3.8. Huolimatta mahdollisista kielteisistä vaikutuksista ja epävarmuuksista, tulisiko hoitoon pääsyn
määräaikojen tiukentaminen toteuttaa ehdotetulla tavalla perusterveydenhuollon suun
terveydenhuollossa?
ei
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.
ei
Muut vapaamuotoiset huomiot:
Covid 19 pandemian yhä jatkuessa on sirpaleisen maakunnan mahdollisuudet muodostaa
asukkaiden palvelutarpeeseen kokonaisuudessaan yhteismitallisesti vastaava hyvinvointialueen
organisaatio haastava näin lyhyellä aikajänteellä. Tässä kohtaa tulee voida keskittää kaikki
voimavarat hyvinvointialueen vahvan perustan luomiseen, sillä jos hyvinvointialue saavuttaa sille
uudistuksessa asetetut tavoitteet se sinällään luo paremmat edellytykset myös
perusterveydenhuollon hoitotakuun toteutumiselle.

Ehdotamme perusterveydenhuollon avosairaanhoidon hoitotakuun tiukentamista koskevan
lainsäädännön toimeenpanon siirtämisestä eteenpäin ajankohtaan, jolloin siihen on paremmat
edellytykset.
Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle
-
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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.
ei
Muut vapaamuotoiset huomiot
Mikäli hoitojonot on saatu purettua, niin kyllä. Tämä kuitenkin epävarmaa covid 19 epidemian yhä
jatkuessa. Lisäresurssit hoitojonojen purkamiseen ei välttämättä konkretisoidu tekijöiksi.
3.11. Pitäisikö hoitotakuun tiukentaminen toteuttaa ajallisesti vaiheittain perusterveydenhuollon
avosairaanhoidossa?
kyllä
Mahdolliset kommentit
3.12. Pitäisikö hoitotakuun tiukentaminen toteuttaa porrastetusti aikatauluttaen perusterveydenhuollon
suun terveydenhuollossa?
kyllä
Mahdolliset kommentit
Sirpaleisen maakunnan tulee voida keskittää kaikki voimavarat hyvinvointialueen vahvan perustan
luomiseen, sillä jos hyvinvointialue saavuttaa sille uudistuksessa asetetut tavoitteet se sinällään luo
paremmat edellytykset myös perusterveydenhuollon hoitotakuun toteutumiselle.

A. sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämistehtävien siirtyminen hyvinvointialueille
1.1.2023 lukien ei mahdollista hoitotakuun tiukennuksen toimeenpanoa
kyllä kahden suurimman riskin joukossa
B. henkilöstöä ei ole saatavilla
kyllä kahden suurimman riskin joukossa
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
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F. muu, mikä
-

Terveydenhuoltolaki Pykälässä 51 § säädetään yhteyden saamisesta
perusterveydenhuoltoon ja hoidon tarpeen arviosta.
Onko pykälä selkeä?
osittain, täsmennä [kansallisena tavoitteena on luoda kattavia monialaisia sote-keskuksia, mutta
uudistus nojaa edelleen terveyskeskuksiin]
Onko pykälän sisältämä sääntely toimeenpantavissa palvelujärjestelmän kannalta?
ei, miksi [covid 19 pandemian yhä jatkuessa on sirpaleisen maakunnan mahdollisuudet muodostaa
asukkaiden palvelutarpeeseen kokonaisuudessaan yhteismitallisesti vastaava hyvinvointialueen
organisaatio haastava näin lyhyellä aikajänteellä. Tämän vuoksi tulee voida keskittää kaikki
voimavarat hyvinvointialueen vahvan perustan luomiseen, sillä jos hyvinvointialue saavuttaa sille
uudistuksessa asetetut tavoitteet se sinällään luo paremmat edellytykset myös
perusterveydenhuollon hoitotakuun toteutumiselle.]
Turvaako pykälässä oleva sääntely potilaan oikeudet riittävällä tavalla?
osittain, täsmennä [hoitotakuun priorisoiminen ei turvaa hoidon jatkuvuutta]
Ovatko pykäkohtaiset perustelut selkeät?
ovat, mahdolliset täydentävät kommentit
Mahdolliset muutosehdotukset:
-

Pykälässä 51 a § säädetään perusterveydenhuollon avosairaanhoidon hoitoon
pääsystä.
Onko pykälän perusteella selvää, mitkä palvelut kuuluvat seitsemän vuorokauden hoitotakuun piiriin?
osittain, täsmennä [mielenterveysongelmien osalta ei ole selkeää, pitääkö
hoidontarpeenarvioinnista päästä psykiatrin hoitoon seitsemässä vuorokaudessa vai kolmessa
kuukaudessa]
Onko jotain muita palveluja, jotka pitäisi kuulua seitsemän vuorokauden hoitotakuun piiriin?
ei, miksi [lisäisi vain perusterveydenhuollon palvelujen tarpeetonta kysyntää]
Onko pykälän sisältämä sääntely toimeenpantavissa palvelujärjestelmän kannalta?
osittain, täsmennä [osittainhan hoitotakuu jo toteutuu, mutta covid 19 pandemian yhä jatkuessa on
sirpaleisen maakunnan mahdollisuudet muodostaa asukkaiden palvelutarpeeseen
kokonaisuudessaan yhteismitallisesti vastaava hyvinvointialueen organisaatio haastava näin lyhyellä
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aikajänteellä. Tässä tilanteessa tulee voida keskittää kaikki voimavarat hyvinvointialueen vahvan
perustan luomiseen, sillä jos hyvinvointialue saavuttaa sille uudistuksessa asetetut tavoitteet se
sinällään luo paremmat edellytykset myös perusterveydenhuollon hoitotakuun toteutumiselle.]
Turvaako pykälässä oleva sääntely potilaan oikeudet riittävällä tavalla?
ei, miksi [hoitotakuun priorisoiminen ei turvaa hoidon jatkuvuutta]
Ovatko pykäkohtaiset perustelut selkeät?
eivät, miksi [sääntelyn vaikuttavuuden arviointi ei perustu luotettaviin tutkimuksiin]
Mahdolliset muutosehdotukset:
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?
kyllä, mahdolliset täydentävät kommentit
Ovatko pykäkohtaiset perustelut selkeät?
ovat, mahdolliset täydentävät kommentit
Mahdolliset muutosehdotukset:
Onko pykälä selkeä?
ei, miksi [mielenterveysongelmien osalta ei ole selkeää, pitääkö hoidontarpeenarvioinnista päästä
psykiatrin hoitoon seitsemässä vuorokaudessa vai kolmessa kuukaudessa]
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?
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osittain, täsmennä [hoidon toteuttamisen jakaantuminen usealle toimijalle ei turvaa optimaalisesti
hoidon jatkuvuutta]
Ovatko pykäkohtaiset perustelut selkeät?
ovat, mahdolliset täydentävät kommentit
Mahdolliset muutosehdotukset:
Onko pykälä selkeä?
on, mahdolliset täydentävät kommentit
Onko pykälän sisältämä sääntely toimeenpantavissa palvelujärjestelmän kannalta?
osittain, täsmennä [tällä hetkellä käytössä olevat erilaiset tietojärjestelmät eivät välttämättä tuota
yhteismitallista vertailutietoa]
Turvaako pykälässä oleva sääntely potilaan oikeudet riittävällä tavalla?
osittain, täsmennä
Ovatko pykäkohtaiset perustelut selkeät?
ovat, mahdolliset täydentävät kommentit
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)
- Covid 19 pandemian yhä jatkuessa on sirpaleisen maakunnan mahdollisuudet muodostaa
asukkaiden palvelutarpeeseen kokonaisuudessaan yhteismitallisesti vastaava hyvinvointialueen
organisaatio haastava näin lyhyellä aikajänteellä. Tässä tilanteessa tulee voida keskittää kaikki
voimavarat hyvinvointialueen vahvan perustan luomiseen, sillä jos hyvinvointialue saavuttaa sille
uudistuksessa asetetut tavoitteet se sinällään luo paremmat edellytykset myös
perusterveydenhuollon hoitotakuun toteutumiselle.
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- Lakiesityksen vaikutuksia ei ole riittävän luotettavalla tavalla arvioitu.

- Esitämme, että lakiuudistus perusterveydenhuollon hoitotakuuseen liittyen valmistellaan
uudelleen.

Puromaa Heli
Hankasalmen kunta

Lausuntopalvelu.fi

22/22

