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Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä perusterveydenhuollon hoitotakuun
tiukentamisesta
Taustatiedot
Onko vastaaja
Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tai yhteistoiminta-alue
Mihin hyvinvointialueeseen vastaaja kuuluu (mikäli vastaaja on kunta tai kuntayhtymä tai
hyvinvointialue):
Etelä-Savo
Vastaajatahon virallinen nimi:
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Lausunnonantajan lausunto
Vastauksen kirjanneen henkilön nimi ja mahdolliset yhteystiedot:
Jarmo J Koski, johtajaylilääkäri, jarmo.koski@essote.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
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
B. suuri ja patoutunut kysyntä
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
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
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
K. riittämätön digitaalisten palveluiden ja teknologian hyödyntäminen
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
en osaa sanoa
hoidon saatavuutta
potilasturvallisuutta
en osaa sanoa
hoidon jatkuvuutta
ei
hoidon vaikuttavuutta
ei
terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta
ei
terveydenhuoltoon käytettävissä olevien resurssien oikeaa kohdentumista
en osaa sanoa
väestön yhdenvertaisuutta
ei
väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista
ei
Vapaamuotoiset huomiot:
Nopeasti hoitoon pääsy ei automaattisesti tarkoita sitä, että vastaanottoajat ohjautuva oikeaaikaisesti tai tarkoituksenmukaisesti edistäen kuntalaisten/väestön terveyttä tai hyvinvointia. Tiukat
hoitoon pääsyn aikarajat voivat johtaa epätarkoituksenmukaiseen vastaanottoaikojen käyttöön,
jottei sallittuja määräaikoja ylitetä. Tiukat hoitoonpääsyrajat eivät johda tehokkaaseen tai
kustannusvaikuttavaan hoidon kohdentumiseen. Olisi tärkeämpi kiinnittää huomioita hoidon
laatuun ja vaikuttavuuteen (=terveyshyötyyn) kuin pelkkään nopeaan hoitoon pääsyyn. Hoitoon
pääsyn määräaikojen tiukennus voi johtaa nopeutettuihin kontakteihin, jolloin annetun hoidon
vaikuttavuus on vaarassa heikentyä ja potilasturvallisuus huonontua. Tähän voitaisiin vaikuttaa
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toiminnan lisäresursoinnilla, mutta nyt esitetyssä mallissa oleva lisärahoitus ei vastaa
palvelujärjestelmässä olevan lisäresursoinnin todellista tarvetta.
A. joustavaa pääsyä palveluihin mielenterveysongelmissa
kyllä jossain määrin
B. hoitoketjujen jatkuvuutta mielenterveyden hoidossa
ei
C. mielenterveyden palvelukokonaisuutta ja yhteensovittamista muihin palveluihin
en osaa sanoa
Mahdolliset kommentit
Mielenterveys- ja päihdepalvelut ml. psykiatria kärsii valtakunnallisesti vaikeasta lääkäripulasta.
Kiristynyt hoitoonpääsyvelvoite johtaa resurssivajaustilanteessa kyllä nopeutuneeseen vastaanotolle
pääsyyn, mutta ei turvaa varsinaista tarpeenmukaista ja vaikuttavaa hoitoa. On aiheellista pelätä,
että lain määrittelemillä lisävelvoitteilla vähennetään alan houkuttelevuutta ja vetovoimaa? On
todennäköistä, että tiukentuneen hoitoonpääsyvelvoitteen myötä julkisen palvelujärjestelmän
toiminta painottuu hoitoonpääsyn turvaamiseen ja varsinainen hoito joudutaan ohjaamaan
esimerkiksi palveluseteleiden, tms. toimenpitein ostopalveluna toteutettavaksi. Toimintamalli tulee
edellyttämään merkittävää lisärahoitusta ja on vaarassa siirtää julkisen palvelujärjestelmän toimijat
toteuttamaan toimintaa ostopalvelupalvelutuottajina.
On arvioitu, että Etelä-Savossa nykyisen kuntayhtymä ESSOTEn alueella lisärahoitustarve
mielenterveyspalveluihin olisi vuositasolla vähintään miljoona euroa.

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
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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
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
D. digitaaliset palvelut ja teknologian hyödyntäminen
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
E. integraation kehittäminen sosiaalipalveluihin ja erityispalveluihin
kyllä 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
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
I. johtamisen kehittäminen
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
J. ostopalvelut ja palveluseteli
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
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?
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ei pääosin
Vapaamuotoiset kommentit:
Hankkeiden valtionavustukset auttavat toimintojen kehittämisessä ja tuovat tavoitetta lähemmäksi.
Ne eivät vastaa kuitenkaan perusresurssien (henkilöstö) mittavaan lisätarpeeseen eikä uudistuksen
aiheuttamaan toiminnan siirtymään yksityiseltä puolelta julkiselle puolelle. Koska
lisähenkilöstöresurssia on käytännössä vaikea rekrytoida, lisärahoitusta tarvitaan myös
ostopalvelujen hankintaan.
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:
-

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:
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa suurin haaste on varsinkin kokeneiden yleislääkäreiden /
yleislääketieteen erikoislääkäreiden heikko saatavuus. Perusterveydenhuollon / yleislääketieteen
erikoistumiskoulutukseen tulee valtakunnallisesti panostaa nykyistä enemmän voimavaroja. Lisäksi
lääketieteen peruskoulutuksessa tulee vahvistaa yleislääketieteen osaamista, jotta yliopistoista
valmistuvilla lääkäreillä olisi nykyistä paremmat valmiudet vastata perusterveydenhuollon
palveluissa esille tuleviin haasteisiin ja palvelutarpeisiin. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden
osaamista tulee koulutuksella myös nykyistä enemmän vahvistaa.
1.8.2. Onko avosairaanhoitoon saatavissa riittävästi sairaanhoitajia/ terveydenhoitajia?
ei kantaa
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Mahdolliset kommentit:
7vrk:n hoitotakuun toteuttamiseksi tulee Etelä-Savossa rekrytoida kymmeniä uusia sairaanhoitajia.
Vaikka avopalveluihin päivätyöhön saatavuus on vielä ollut varsin hyvä tulee uudistus
todennäköisesti aiheuttamaan hoitajien siirtymää 24/7 -toiminnoista perusterveydenhuoltoon ja luo
riskiä vanhuspalveluiden ja sairaalapalveluiden toteuttamiselle. Myös mielenterveys- ja
päihdepalveluihin perehtyneitä hoitajia tarvitaan nykyistä enemmän.
1.8.3. Onko avosairaanhoitoon saatavissa riittävästi muita ammattiryhmiä?
ei pääosin
Mahdolliset kommentit:
Pulaa on erityisesti sosiaalityöntekijöistä ja psykologeista. Myös ravitsemusterapeutteja tarvitaan
lisää.
A. hyvä työnantajakuva
kyllä kolmen tärkeimmän keinon joukossa
B. ammattihenkilöiden koulutusmäärien lisääminen
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
C. palkkauksen parantaminen
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
D. mahdollisuus vaikuttaa työn ja tehtävien sisältöön ja toteuttamiseen
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
E. johtamisen parantaminen
ei 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
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
I. henkilöstön siirtäminen muista palveluista avosairaanhoitoon
ei kolmen tehokkaimman keinon joukossa
J. muu, mikä?
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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 selvästi liian pieneksi
Vapaamuotoiset kommentit:
Etelä-Savossa taloudellinen lisäresusointitarve hoitoon pääsyn aikarajojen tiukentuessa on
merkittävä. Alustavan arvion mukaan kustannusten kasvu voi uudistuksen myötä olla 5-7 miljoonan
euron luokkaa. Kun huomioidaan potilaiden parempi hoitoon pääsy julkiseen
perusterveydenhuoltoon ja sen myötä toteutuva potilaiden siirtymä yksityisestä terveydenhuollosta,
voi uudistus tuoda jopa 10 miljoonan euron vuosittaiset lisäkustannukset jo Essoten vajaalle 100 000
väestöpohjalle. Tämän perusteella valtion tasolla arvioitu tarve lisärahoituksella on mittavasti
alimitoitettu.
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
jonkin verran merkitystä
Mahdolliset kommentit:
Ostopalvelujen lisääminen voi aiheuttaa sen, että kilpaillaan samasta työtekijäporukasta. Vaarana on
julkisen palvelujärjestelmän henkilöstön siirtyminen toteuttamaan ostopalveluja.
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
jonkin verran merkitystä

2. Perusterveydenhuollon suun terveydenhuoltoa koskevat kysymykset
A. väestön tarpeiden moninaisuus
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
B. suuri ja patoutunut kysyntä
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
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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 suun terveydenhuollossa
H. tehoton työnjako ammattiryhmien kesken
I. riittämätön osaaminen
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
J. riittämättömät taloudelliset resurssit
K. riittämätön digitaalisten palveluiden ja teknologian hyödyntäminen
L. huono toiminnan johtaminen
M. vaikeudet henkilöstön saatavuudessa pitkäaikaisesti
kyllä, yksi viidestä tärkeimmästä syystä
N. covid-19-epidemia
O. hoitoon pääsyn nykyiset lakisääteiset määräajat
P. muu: mikä?
-
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2.2. Edistääkö perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon hoitotakuun
tiukentaminen ehdotetussa muodossa?
hoidon saatavuutta
kyllä
hoidon laatua
ei
potilasturvallisuutta
en osaa sanoa
hoidon jatkuvuutta
en osaa sanoa
hoidon vaikuttavuutta
en osaa sanoa
terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta
en osaa sanoa
Vapaamuotoiset huomiot:
A. lisää epätarkoituksenmukaista suun terveydenhuollon kysyntää
kyllä
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:
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A. asiakkaiden segmentaatio ja asiakasryhmittäiset toimintamallit
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
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
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
G. henkilöstön siirtäminen muista palveluista
H. henkilöstön koulutus
I. johtamisen kehittäminen
J. ostopalvelut ja palveluseteli
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
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?
ei 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?
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ei
Mahdolliset kommentit:
Hoitoon pääsyn nopeuttaminen nopeuttaa kyllä tutkimukseen pääsyä, mutta todennäköisesti
hoitojakson kokonaiskesto ei lyhene.

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:
2.7.2. Onko suun terveydenhuoltoon saatavissa riittävästi suuhygienistejä?
kyllä pääosin
2.7.3. Onko suun terveydenhuoltoon saatavissa riittävästi muita ammattiryhmiä?
kyllä pääosin
Mahdolliset kommentit:
A. hyvä työnantajakuva
kyllä kolmen tärkeimmän keinon joukossa
B. ammattihenkilöiden koulutusmäärien lisääminen
C. palkkauksen parantaminen
D mahdollisuus vaikuttaa työn ja tehtävien sisältöön ja toteuttamiseen
kyllä kolmen tehokkaimman keinon joukossa
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E. johtamisen parantaminen
F. riittävä tuki työn tekemiseen ja konsultointiin
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 selvästi liian pieneksi
Vapaamuotoiset kommentit:
Taloudellista henkilöstölisäresurssia tullaan tarvitsemaan myös alun jälkeen. Nykyiset
toimitilaresurssit eivät tule riittämään vaan tarvitaan myös uusia tilaratkaisuja.
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.
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erittäin 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?
ei
Mahdolliset kommentit:
Etelä-Savon näkökulmasta hoitotakuun tiukentaminen lisää lisää henkilöstöresurssitarvetta (lääkärit
ja hoitohenkilöstö) merkittävästi enemmän kuin mitä vaikutusarvio antaisi olettaa. Alustavan
kustannusarvion perusteella kustannusten kasvu voi uudistuksen myötä olla 5-7 miljoonan euron
luokkaa. Kun huomioidaan julkisen palvelujärjestelmän parempi hoitoon pääsy ja sen seurauksena
todennäköisesti tapahtuva siirtymä yksityisestä julkiseen terveydenhuoltoon, uudistus kasvattaa
mitä ilmeisimmin henkilöstöresursointitarvetta vielä arvioituakin enemmän.
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:
Vaikutuksissa ei ole huomioitu siirtymään yksityisestä terveydenhuollosta julkiseen
terveydenhuoltoon eikä sitä, että todellisuudessa perusterveydenhuollon todellisen /
tarpeenmukaisen hoitojonon mittaaminen on toistaiseksi ollut hyvin epävarmaa.
3.1.3. yhteispäivystykset
Oletuksena on, että hoitotakuun tiukentamisen myötä yhteispäivystyksen kysyntä asteittain jonkin verran
vähenee. Onko vaikutus arvioitu uskottavasti?
ei pääosin
Mahdolliset kommentit:
Päivystyksessä on Etelä-Savossa noudatettu päivystysasetusta. Vaikka jonkin verran asiakkaita
todennäköisesti siirtyisi kiirevastaanotoille, on päivystyksellisten palvelujen tarve joka vuosi kasvanut
ja alueemme väestön ikääntymisen ja vanhusväestön absoluuttisen määrän kasvun myötä
uudistuksen vaikutukset päivystysjärjestelmään jäävät pieniksi.
3.1.4. sairaalahoito
Oletuksena on, että sairaalahoidon tarve vähenee hieman. Onko vaikutuksen suuruus arvioitu
uskottavasti?
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ei
Mahdolliset kommentit:
Uudistus tuo todennäköisesti lisääntyvää lähetevirtaa erikoissairaanhoitoon. Tämä johtanee myös
sairaalahoidon tarpeen kasvuun.
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:
Erikoissairaanhoidon tarve tulee varmasti lisääntymään, kun kuntalaisia lähetetään jatkotutkimuksiin
ja/tai -hoitoon. Tämän seurauksena uudistus tulee lisäämään myös erikoissairaanhoidon
kustannuksia useita prosentteja. Tämä tulee huomioida pysyvänä lisärahoituksena
hyvinvointialueille.
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:
Todennäköisesti uudistuksen myötä yksityiseltä puolelta siirtyy mittava määrä itsemaksavia
asiakkaita julkisen puolen hoitoon, koska erityisesti puolikiireelliseen hoitopalvelutarpeeseen
julkinen palvelujärjestelmä ei ole kyennyt riittävällä tavalla vastaamaan
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 pääosin
Mahdolliset kommentit:
Todennäköisesti uudistuksen myötä yksityiseltä puolelta siirtyy kohtalainen määrä itsemaksavia
asiakkaita julkisen puolen hoitoon, koska erityisesti puolikiireelliseen hoitopalvelutarpeeseen
julkinen suun terveydenhuollon palvelujärjestelmä ei ole kyennyt riittävällä tavalla vastaamaan
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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:
Kustannukset on arvioitu selvästi liian pieneksi ja uudistus tulee aiheuttamaan mittavat
lisäkustannukset niin perusterveydenhuoltoon, suun terveydenhuoltoon ja myös
erikoissairaanhoitoon. Viittaan edellä annettuihin vastauksiin ko. kysymyksiin.
3.3 Onko hoitotakuun tiukennuksen vuoksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle kokonaisuudessaan
tarvittava taloudellinen lisäresursointi arvioitu oikean suuntaisesti
arvioitu jossain määrin liian pieneksi
Vapaamuotoiset kommentit:
Nykyiseen palveluvolyymitarpeeseen (huomioiden palvelujen laajennus yliopisto-/
tiedekorkeakouluopiskelijoiden ohella myös ammattikorkeakouluopiskelijoille) nähden
nykyhenkilöstöresurssin kasvattamistarve on arvioitua suurempi.
3.4 Onko hoitotakuun tiukennuksen vuoksi Vankiterveydenhuollon yksikölle kokonaisuudessaan
tarvittava taloudellinen lisäresursointi arvioitu oikean suuntaisesti
arvioitu suuruusluokaltaan oikean suuntaisesti
Vapaamuotoiset kommentit:
-
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3.5. Onko hoitotakuun tiukentamisen muiden kuin taloudellisten vaikutusten aikataulu arvioitu
realistisesti?
ei
Vapaamuotoiset kommentit:
3.6. Miltä osin vaikutusten arviointia olisi korjattava, tarkennettava tai täydennettävä?
Kustannuslaskennassa tulisi huomioida todellinen hoitoon pääsyn tilanne, lisähenkilöstöresurssien
reaalinen saatavuus ja sitä myötä nousevat kustannukset henkilöstöstä aiheutuvasta kilpailusta.
Uudistus aiheuttaa myös kohtalaisen lisätilarakentamisen tarpeen ja sen aiheuttamat kustannukset.
Tulisi myös huomioida yksityiseltä puolelta julkiselle puolelle hakeutuvien osuus ja
erikoissairaanhoidon kustannuksen kasvu.
3.7. Huolimatta epävarmuuksista, tulisiko hoitoon pääsyn määräaikojen tiukentaminen toteuttaa
ehdotetulla tavalla perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa?
ei
Mahdolliset kommentit:
Hoitoon pääsyn määräaikojen tiukentaminen tulisi toteuttaa vasta, kun kustannus- ja
henkilöstövaikutusten arviointi olisi tehty perinpohjaisemman analysoinnin perusteella ja arvioida
realistisesti lisärahoituksen todellinen tarve ja toteuttaa hyvinvointialueiden asianmukainen
lisärahoitusratkaisu.
3.8. Huolimatta mahdollisista kielteisistä vaikutuksista ja epävarmuuksista, tulisiko hoitoon pääsyn
määräaikojen tiukentaminen toteuttaa ehdotetulla tavalla perusterveydenhuollon suun
terveydenhuollossa?
ei
Mahdolliset kommentit:
Hoitoon pääsyn määräaikojen tiukentaminen tulisi toteuttaa vasta, kun kustannus- ja
henkilöstövaikutusten arviointi olisi tehty perinpohjaisemman analysoinnin perusteella ja arvioida
realistisesti lisärahoituksen todellinen tarve ja toteuttaa hyvinvointialueiden asianmukainen
lisärahoitusratkaisu.
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 pääosin
Muut vapaamuotoiset huomiot:
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Ilman merkittävää lisärahoitusta uudistus ei ole toimeenpantavissa.
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.
ei pääosin
Muut vapaamuotoiset huomiot
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
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
kyllä kahden suurimman riskin joukossa
D. motivaatio ja voimavarat kehittämiseen ovat riittämättömät
ei kahden suurimman riskin joukossa
E. ICT-järjestelmien kehittämistarpeet eivät mahdollista hoitotakuun tiukentamista esitetyssä aikataulussa
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ei kahden suurimman riskin joukossa
F. muu, mikä
-

Terveydenhuoltolaki Pykälässä 51 § säädetään yhteyden saamisesta
perusterveydenhuoltoon ja hoidon tarpeen arviosta.
Onko pykälä selkeä?
on, mahdolliset täydentävät kommentit
Onko pykälän sisältämä sääntely toimeenpantavissa palvelujärjestelmän kannalta?
osittain, täsmennä [välittömän yhteydensaannin toteutus arkipäivisin tulee selkeyttää]
Turvaako pykälässä oleva sääntely potilaan oikeudet riittävällä tavalla?
osittain, täsmennä [Tulisi varmistaa, että myös kuntalaiset ymmärtävät, mitä kirjaukset tarkoittavat]
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 [On korostettava, että terveyspalvelutarpeen arvioinnin tekee terveydenhuollon
ammattilainen]
Onko jotain muita palveluja, jotka pitäisi kuulua seitsemän vuorokauden hoitotakuun piiriin?
ei, miksi
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:
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Onko pykälä selkeä?
osittain, täsmennä [On korostettava, että terveyspalvelutarpeen arvioinnin tekee
suunterveydenhuollon ammattilainen]
Onko pykälän sisältämä sääntely toimeenpantavissa palvelujärjestelmän kannalta?
on, mahdolliset täydentävät kommentit
Turvaako pykälässä oleva sääntely potilaan oikeudet riittävällä tavalla?
Ovatko pykäkohtaiset perustelut selkeät?
ovat, mahdolliset täydentävät kommentit
Mahdolliset muutosehdotukset:
Onko pykälä selkeä?
on, mahdolliset täydentävät kommentit
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?
kyllä, mahdolliset täydentävät kommentit
Ovatko pykäkohtaiset perustelut selkeät?
ovat, mahdolliset täydentävät kommentit
Mahdolliset muutosehdotukset:
Onko pykälä selkeä?
on, mahdolliset täydentävät kommentit
Onko pykälän sisältämä sääntely toimeenpantavissa palvelujärjestelmän kannalta?
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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:
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)
-

Koski Jarmo
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
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