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Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö terveydenhuoltolain nojalla annettavista kahdesta 
asetuksesta 
 
 
SUOMEN HAMMASLÄÄKÄRILIITON LAUSUNTO 
 
 
 
VALTIONEUVOSTON ASETUS TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMASTA JA 
ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSESTA 
 
 
Suomen Hammaslääkäriliitto pitää hyvänä, että terveydenhuoltolaissa säädetyistä 
terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta 
säädetään tarkemmin asetuksella. Yleishuomiona Hammaslääkäriliitto tuo esille, että asetus ei 
kaikilta osin ole erityisen konkreettinen, vaikka siinä haastetaankin kuntia uudenlaiseen ja 
monitasoiseen yhteistyöhön.  
 
Sinänsä on myönteistä, että kunnille annetaan vapaus sopia haluamallaan tavalla suunnitelman 
laatimisen ja seurannan vastuista, laatimistavasta sekä toteutumisen seuranta- ja arviointitavasta. 
Väljän ohjauksen seurauksena suunnitelmista tullee hyvinkin monentasoisia ja -kirjavia. 
Konkreettisemmilla esityksillä kuntatoimijoiden olisi helpompi ryhtyä suunnitelmien laadintaan ja 
niiden toteuttamiseen.  
 
Lisäksi Hammaslääkäriliitto haluaa kiinnittää huomiota siihen, että vaikka terveydenhuoltolain 
edellyttämät suunnitelmat, niiden toteuttaminen ja arviointi automaattisesti työllistävät useita 
henkilöitä organisaatioiden eri tasoilla ja eri tavoin eri aikoina, jokaisessa organisaatiossa 
huolehditaan siitä, että mahdollisuus osallistua tähän työhön annetaan terveydenhuollon kaikkien 
osa-alueiden edustajille.  
 
 
Yksityiskohtaiset kommentit ja muutosehdotukset esitetään pykäläkohtaisesti: 
 
 
1 § Muistioon on kirjoitettu terveydenhuoltolaissa säädetyt em. suunnitelmassa ja sopimuksessa 
käsiteltävät asiat. Asetuksen tarkoituspykälässä näistä on kuitenkin vain osa tai käytetty ilmaisu ei 
ole riittävän selkeä, jotta tarkoitus kirkastuisi. Sinänsä tärkeä sairaanhoitopiirin kuntien yhteistyö 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on nostettu ensimmäiseksi kohdaksi.  
 
Kakkoskohdassa korostetaan perusterveydenhuollon palvelujen ja sairaanhoidon kokonaisuuden 
toteutumista yhdessä eri toimijoiden kesken. Ovatko nämä riittäviä ilmauksia, jos halutaan 
yhteistyön tuottavan toivottuja konkreettisia tuloksia? Yhteistyö yksityisten toimijoiden ja järjestöjen 
kanssa olisi hyvä mainita myös asetuksen tarkoituspykälässä.  
 
3 § Hammaslääkäriliitto esittää tarkempaa kirjausta muistioon siitä, että palvelujen tarve tulee 
selvittää kaikilta osa-alueilta (suun terveydenhuolto) myös perusterveydenhuollossa.  
 
4 § Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tärkeässä kokonaisuudessa olisi hyvä antaa tarkempia 
ohjeita ja velvoitteita suunnitelman laatimiseksi 



 

 

 
5 § Muistiossa tulee muuttaa erikoishammashoitaja-sana suuhygienistiksi. 
 
7 § Pykälän ja muistion ensimmäisen momentin / kappaleen teksti on kieliasultaan virheellinen. 
Muistion vastaava kohta ei tuo lisäinformaatiota, koska pykälän ja vastaavan muistiokohdan tekstit 
ovat identtiset. Perusterveydenhuollon yksikön toiminnasta tulee säätää tarkemmin. 
 
8 § Terveydenhuoltolain mukaan kunnan perusterveydenhuolto vastaa potilaan hoidon 
yhteensovittamisesta. Tässä on syytä huomioida terveydenhuoltopalvelujen kaikki osa-alueet 
potilaan hoidon näkökulmasta, myös esim. suun terveydenhuolto.  
 
10 § Muistioluonnoksessa todetaan, että ”...tämä koskee esimerkiksi tilanteita, joissa alueen 
yhdessä sairaanhoitopiirissä/terveyskeskuksessa on tietyllä erikoisalalla huomattava ja 
potilasturvallisuutta vaarantava henkilöstövaje.”  
Hammaslääkäriliitto muistuttaa, että kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat erillisiä työnantajia, eikä 
työntekijöillä ja viranhaltijoilla ole velvollisuutta siirtyä työskentelemään toisen työnantajan johdon 
ja valvonnan alaisena tai toisen työnantajan palvelukseen ilman suostumustaan. 
 
Hammaslääkäriliitto esittää lisättäväksi muistioon, että henkilöstön täydennyskoulutuksen 
suunnitteluun ym. tulee ottaa henkilöstön edustajat mukaan. 
 
11 § Hammaslääkäriliitto esittää, että esimerkkeihin lisätään yksityishammaslääkärit, koska suun 
terveydenhuollossa yksityissektorilla on suuri merkitys palvelujen tuottamisessa.  
 
15 § Muistioluonnoksessa todetaan, että ”...tämä koskee esimerkiksi tilanteita, joissa alueen 
yhdessä sairaanhoitopiirissä/terveyskeskuksessa on tietyllä erikoisalalla huomattava ja 
potilasturvallisuutta vaarantava henkilöstövaje.”  
Hammaslääkäriliitto muistuttaa, että kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat erillisiä työnantajia, eikä 
työntekijöillä ja viranhaltijoilla ole velvollisuutta siirtyä työskentelemään toisen työnantajan johdon 
ja valvonnan alaisena tai toisen työnantajan palvelukseen ilman suostumustaan. 
 
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LAADUNHALLINNASTA JA 
POTILASTURVALLISUUDEN TÄYTÄNTÖÖNPANON SUUNNITTELUSTA 
 
 
Tämä asetus muistioineen on konkreettisempi, mikä on hyvä asia.  
 
 
Yksityiskohtaiset kommentit ja muutosehdotukset esitetään pykäläkohtaisesti: 
 
1 § Muistion ensimmäisen lauseen teksti on kieliasultaan virheellinen. 
 
3 § Organisaatiolla, sen rakenteilla ja johtamisella on oleellinen merkitys laatuun ja 
potilasturvallisuuden toteutumiseen. Tämä näkökulma puuttuu asetuksesta. Hammaslääkäriliitto 
esittää, että joko tähän pykälään tai muuhun sopivaan (muistion) kohtaan lisätään, että 
järjestelyjen ja organisaation on oltava sellaisia, että ne mahdollistavat tarpeenmukaisen ja oikea-
aikaisen hoidon antamisen potilaalle.  
 
 



 

 

 
5 §  
 
 
 
1 momentin muistio-osuus 
 

- 1 mom Virkamiesjohto ei voi vastata potilasturvallisuudesta, jos resurssit eivät ole riittäviä. 
Vastuuta on myös luottamushenkilöorganisaatiolla. 

 
- 8 mom Kunnan on osoitettava riittävät resurssit muunkin kuin perus- tai jatkotutkintoa 

suorittavan henkilöstön osaamisen ylläpitämiseksi ja sen kehittämiseksi. Sinänsä on 
myönteistä, että asetuksella halutaan turvata terveydenhuollon toimintayksiköissä 
annettavan koulutuksen laatu ja koulutukseen liittyvän toiminnan turvallisuus. 

 
2 momentin muistio-osuus 
  
Hammaslääkäriliitto esittää, että muistioon lisätään maininta, että potilasturvallinen työnjako 
edellyttää osaamisen varmistamista. 
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