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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 
sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta (kunnallisissa sosiaali- ja 
terveydenhuollon tiloissa tapahtuvan yksityisen terveydenhuollon korvaaminen) 

 
 
 
Suomen Hammaslääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa ja toteaa 
lausuntonaan seuraavaa: 
 
 
Hammaslääkäriliitto pitää kannatettavana lakiesityksen taustalla olevaa pyrkimystä 
sairausvakuutuskorvausjärjestelmän kehittämiseksi. On silti todettava, että ehdotettu uudistus 
on merkitykseltään vähäinen eikä tuo ratkaisua käsillä oleviin terveydenhuollon haasteisiin. 
Hammaslääkäriliitto katsoo, että sairausvakuutuskorvauksia tulisi kehittää ensisijaisesti siten, 
että potilaalla olisi mahdollisuus saada hoitoa sekä kunnallisessa että yksityisessä 
terveydenhuollossa omakustannusosuuksien poikkeamatta olennaisesti toisistaan. Sosiaali- ja 
terveysministeriön sairausvakuutuksen kehittämistä 2007 pohtineen työryhmän ehdotukset 
olisi toteutettava pikaisesti. Esillä oleva muutos ei sisältänyt tuon työryhmän tekemiin 
ehdotuksiin. 
 
Hammaslääkäriliitto katsoo, että nyt ehdotetulla uudistuksella voisi olla myönteistä vaikutusta 
lähinnä joidenkin syrjäseutujen terveydenhuollon toteuttamiseen. Mahdollisuus saattaa 
oikeasti parantaa kansalaisten palveluja syrjäisessä kunnassa mahdollistaen 
yksityisvastaanottotoiminnan terveyskeskuksen tiloissa. Valitettavasti mahdollista asiassa on 
myös se, että kunta painostaa säästösyistä palveluksessaan olevaa hammaslääkäriä 
siirtymään esimerkiksi osin yksityiseksi: kunta säästää palkkakuluissa ja saa lisäksi 
vuokratuottoja. Tämä ei ole uudistuksen tarkoitus, mutta valitettavasti täysin mahdollista. 
 
Kaupungeissa tämän uuden mahdollisuuden laajamittaisempi käyttö voi myös johtaa 
epätoivottuihin seurauksiin. Niissä on yleensä hyvin tarjolla tiloja yksityisille terveydenhuollon 
toimijoille, näin myös suun terveydenhuollossa. Tilanne, jossa yksityisiä palveluja tarjottaisiin 
terveyskeskuksen tiloissa, on haasteellinen niin kunnalle, tiloissa toimivalle yksityiselle 
hammaslääkärille tai alan yritykselle kuin potilaallekin. 
 
Esitysluonnoksessa on käsitelty kunnan tiloissa annettavan yksityisen hoidon vaikutusta 
kilpailuun. Vaikutusta on käsitelty ainoastaan vuokralaisina toimivien palveluntuottajien 
näkökulmasta. Huomioon olisi otettava myös hoitotiloja vuokralle antavien toimijoiden 
näkökulma. Tästä näkökulmasta katsottuna on varsin arveluttavaa, että markkinoille tulee 
uusia toimijoita, joiden kilpailuasema yksityiseen toimijaan nähden on täysin erilainen. Jo 
pelkästään kunnan hyväkseen saamat veroedut, esimerkiksi arvonlisäveron palautus, 
saattavat nämä toimijat täysin eriarvoiseen asemaan. 
 
Pelkkä tilojen ja laitteiden käytöstä aiheutuvien kustannusten periminen ei takaa 
kilpailuneutraliteettia, kuten esitysluonnoksessa esitetään. Yksityisen liiketoiminnan 
luonteeseen kuuluu lisäarvon tuottaminen omistajilleen. Tällöin ei voida lähteä siitä, että 
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peritään asiakkailta vain toimintaan käytetyt kustannukset. Esitetty uudistus voi siten asettaa 
alan yksityiset toimijat keskenään eriarvoiseen asemaan. 
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