
1

Terveydenhuoltolaki

Valinnanvapaus

8.2.2011

Jukka Mattila

Terveydenhuoltolain merkitys

 Asiakaskeskeisyys

– julkisen terveydenhuollon luotettavuuden vahvistaminen

 hoitotakuu - palvelujen yhdenvertainen saatavuus

 ensihoito

 laatu ja potilasturvallisuus

 rekisterinpito - tieto käytettävissä

– potilaan rooli asiakkaana

 järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus

 oman hoidon ohjaaja - osallistuminen

 Toimijoiden välinen yhteistyö ja pth vahvistaminen

– järjestämissuunnitelma kuntien tehtävä

– shp järjestää esh väestön ja pth tarpeiden mukaan

– moniammatillinen pth yksikkö yhteistyön ja kehittämisen toimijana

– terveyskeskusten kehittäminen, sitä tukeva tutkimus ja koulutus

 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

 Kustannusten kasvun hillitseminen
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Asiakkaan valinnanmahdollisuudet laajenevat (1/3)

 Valinnanvapaus laajenisi vaiheittain

 Ensimmäisessä vaiheessa, lain tullessa voimaan 

1.5.2011

– mahdollisuus valita hoidosta vastaava terveysasema oman 

kunnan tai yhteistoiminta-alueen sisällä

– erikoissairaanhoidon yksikkö laajemmalta alueelta

 Toisessa vaiheessa, (v. 2014 →), mahdollisuus 

valita koko maassa terveyskeskus tai 

erikoissairaanhoidon yksikkö

Mahdollisuus valita hoitopaikkansa 

kiireettömässä sairaanhoidossa (2/3)

Vaihe 1 

vuonna 2011

Perusterveydenhuolto

Mahdollisuus valita oman kunnan 

tai yhteistoiminta-alueen 

terveysasemista

Erikoissairaanhoito

Mahdollisuus valita  oman kunnan 

mukaiselta erityisvastuualueelta

Vaihe 2 

vuonna 2014

Perusterveydenhuolto

Mahdollisuus valita koko maan 

terveysasemista

Erikoissairaanhoito

Mahdollisuus valita koko maan 

kunnallisista erikoissairaanhoidon 

yksiköistä

Toisella paikkakunnalla väliaikaisen asumisen aikana mahdollisuus käyttää 

hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen terveyskeskusta tai 

erikoissairaanhoidon yksikköä koko maassa.
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Tarkennuksia valinnanmahdollisuuteen (3/3)

Perusterveydenhuolto
 Terveyskeskuksen valinnan voi uudistaa 

aikaisintaan vuoden kuluttua

 Vaihtamisesta on tehtävä ilmoitus

 Hoitovastuu siirtyy 3 viikon kuluttua 

ilmoituksen saapumisesta

 Valinta voi kohdistua vain yhteen 

terveysasemaan

 Kakkospaikkakunnan terveyspalveluja oikeus 

käyttää oman sairauden hoitosuunnitelman 

mukaisesti; kokonaishoitovastuu säilyy 

omassa terveyskeskuksessa 

 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä 

pitkäaikainen laitoshoito eivät kuulu valinnan 

mahdollisuuksiin

 Kunnalla ei ole velvollisuutta tuottaa 

kotisairaanhoidon palveluja alueensa 

ulkopuolelle.

Erikoissairaanhoito
 Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan 

yhdessä lähettävän lääkärin kanssa

 Valinta voi vaiheessa 1 kohdistua muuhunkin 

kuin kotikunnan mukaiseen 

erityisvastuualueeseen, jos se on tarpeen 

suomen-, ruotsin- tai saamenkielisen 

potilaan kielellisten oikeuksien turvaamiseksi.

 Korkeakoulun tai muun oppilaitoksen 

opiskelijalle annetaan tarvittavat erikois-

sairaanhoidon palvelut opiskelupaikan 

mukaisen erityisvastuualueen toiminta-

yksikössä

 Sama koskee henkilöä, joka työnsä vuoksi 

joutuu oleskelemaan vieraalla paikka-

kunnalla tai kun muu seikka välttämättä vaatii 

sairaanhoidon antamista muun 

erityisvastuualueen sairaanhoitopiirissä.


