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Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen
esitykseksi terveydenhuoltolain sekä
eräiden muiden lakien muuttamisesta
(perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentaminen)
Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee terveydenhuoltolain muuttamista hoitoon pääsyn
nopeuttamiseksi ja ns. hoitotakuun tiukentamiseksi perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa ja suun
terveydenhuollossa.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausunnon liitteenä olevasta
luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa
lausuntonsa.
Perusterveydenhuollon saatavuus on ollut vuosia yksi Suomen terveydenhuoltojärjestelmän suuria
haasteita. Hoitoon pääsyn odotusajat sekä voimassa olevan lainsäädännön määräajat ovat
kansainvälisesti verrattuna varsin pitkät. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti
säädetään perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta. Tämä on osa terveyspalveluiden
sisällöllistä uudistusta.
Meneillään on sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rakenteellisen uudistuksen toimeenpano.
Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Uudistuksessa on tavoitteena kaventaa
hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman
saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.
Samanaikaisesti on käynnissä palveluiden sisällöllinen uudistaminen, mitä hallitus tukee merkittävillä
kehittämistyön valtionavustuksilla ja ohjauksella, jotka kohdennetaan hyvinvointialueille. Tulevaisuuden
sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelmasta rahoitettavalla Suomen
kestävän kasvun –ohjelman avulla kehitetään vuosina 2022–2025 sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluiden saatavuutta sekä puretaan hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelkaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon
rakenteellinen ja sisällöllinen uudistaminen tukevat toisiaan.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla luonnoksella hallituksen esitykseksi tiukennettaisiin hoitoon pääsyn
määräaikoja. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon pääsyn
määräaika lyhenisi kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään siitä, kun on tehty arvio hoidon tarpeesta.
Seitsemän vuorokauden määräaika koskisi hoitotapahtumia, jotka liittyvät sairastumiseen, vammaan,
pitkäaikaissairauden vaikeutumiseen, uusien oireiden esilletuloon tai toimintakyvyn alenemiseen. Laissa
säädettäisiin myös hoitoon pääsystä silloin, kun palvelu ei ole tämän määräajan piirissä. Suun
terveydenhuollossa hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen.
Hoitotakuun tiukennus tulisi voimaan 1.4.2023. Hoitoon pääsyä koskeva sääntely koskisi myös
korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon ja vankiterveydenhuollon sairaanhoitopalveluita.
Erikoissairaanhoidon hoitotakuun määräaikaan ei ehdoteta muutoksia.
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Lausunnoissa pyydetään tuomaan esiin näkemyksiä ehdotettujen säädösten sisältöön, toimeenpanoon ja
vaikutuksiin. Hallituksen esityksen perusteluja ja vaikutusten arviointia täydennetään ja tarkennetaan
saadun lausuntopalautteen perusteella.
Lausunnot pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi -palveluun. Lausuntoa varten esitetään kohdennettuja
kysymyksiä, joihin annettuja vastauksia on mahdollisuus perustella. Lisäksi vastaajalla on mahdollisuus
antaa vapaamuotoisia kommentteja ja esittää yksilöityjä säädösmuutosehdotuksia. Kyselyyn voi vastata
suomeksi tai ruotsiksi. Vaihtoehtoisesti vastaaja voi jättää avoimen lausunnon. Annetut lausunnot otetaan
huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä.
Linkki suomenkieliseen versioon:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=09006b65-16fd-4825-b87b358bdfaf909a&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi
Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/12948/2019.
Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun
kautta.
Lausunnot pyydetään toimittamaan 4.1.2022 klo 16.00 mennessä. Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne
julkaistaan lausuntopalvelussa sekä hankkeen sivuilla
(https://stm.fi/hanke?tunnus=STM074:00/2019 ). Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain
määräaikaan saapuneet lausunnot.
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:
Lääkintöneuvos Tapani Hämäläinen, STM, p. 0295 163065, etunimi.sukunimi@gov.fi
Hallitusneuvos Merituuli Mähkä, STM, p. 0295 163575, etunimi.sukunimi@gov.fi
Lausuntopyynnön teknisiin ominaisuuksiin liittyvät kysymykset: hallinnollinen avustaja Vappu Kananen,
STM, p. 0295 163 307, etunimi.sukunimi@gov.fi

Osastopäällikkö

Satu Koskela

Hallitusneuvos

Merituuli Mähkä

Liitteet

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain sekä eräiden
muiden lakien muuttamisesta, 17.11.2021

Jakelu

Kunnat
Kuntayhtymät
Hyvinvointialueet
Suomen Kuntaliitto
Kunnallinen työmarkkinalaitos/KT työnantajat
Oikeusministeriö
Työ-ja elinkeinoministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Puolustusministeriö
Ulkoasiainministeriö
Valtiovarainministeriö
Sisäministeriö
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Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Oikeuskanslerinvirasto
Aluehallintovirastot
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Kansaneläkelaitos
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Vankiterveydenhuollon yksikkö
Työterveyslaitos
Puolustusvoimat
Rikosseuraamuslaitos
Lapsiasiavaltuutettu
Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Saamelaiskäräjät
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE
Romaniasiain neuvottelukunta RONK
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
DigiFinland Oy
Sairaanhoitopiirien johtajat ry
Valtakunnallinen kansanterveystyön johtajaverkosto
Sosiaalijohto ry
Sosiaalialan osaamiskeskukset
Yliopistot, joissa on lääketieteellinen tiedekunta
UNIFI
Sosiaali- ja terveysalan koulutusta järjestävät ammattikorkeakoulut
ARENE
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Duodecim
Suomen Hammaslääkäriliitto
Suomen hammaslääkäriseura Apollonia
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Suomen Lääkäriliitto
Suomen sairaanhoitajaliitto
Tehy ry
Suomen Fysioterapeutit ry
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry
Suomen Puheterapeuttiliitto ry
Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry
Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry
Suomen Psykologiliitto ry
Akava
Ammattiliitto Pro
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty
Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
STTK
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Suomen Potilasliitto
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry
Vanhustyön keskusliitto
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Vammaisfoorumi
Mielenterveyden keskusliitto
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Muistiliitto
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Omaishoitajaliitto
Ihmisoikeuskeskus
Ihmisoikeusliitto
Lastensuojelun Keskusliitto
Aivoliitto
Neuroliitto
Epilepsialiitto
Työttömien keskusjärjestö ry
Svenska Finlands Folkting SFF
KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry
Kuntoutussäätiö
Kuluttajaliitto
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
Suomen Lukiolaisten Liitto SLL
SAKKI ry - Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto
Skooppi ry – Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys
Suomen opiskelija–allianssi OSKU ry
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS sr
Elinkeinoelämän keskusliitto
Hyvinvointiala HALI ry
Lääkäripalveluyritykset LPY
Suomen Yrittäjät
Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät - TESO ry
Ålands hälso- och sjukvård
Ålands landskapsregering

