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Asia: Valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden 
työryhmän hoidon saatavuutta koskeva alatyöryhmän muistio 

 
Osana SOSTE ry:n potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkostoa POTKAa Diabetesliitto 
kiittää mahdollisuudesta lausua muistiosta. 
 
Tiivistelmä: Oikea-aikainen hoitoon pääsy ja kuntoutus ovat ratkaisevia. Ensiarvion 
odotusaikaa on selvennettävä. Potilaslain tarkoittamaa hoitosuunnitelmaa ei tule rajata 
tarkoittamaan ainoastaan paljon eri palveluita jatkuvasti käyttäville. Asiakaslähtöisyyttä 
ja terveyshyötyä mitattava. Suomessa tulee viipymättä käynnistää kansallisen 
diabetesrekisterin valmistelu. 
 
Tavoitteet tukevat terveyshyödyn saamista 
Esitetty tavoitetila hoidon saatavuudesta on määritelty oikeansuuntaisesti. Palveluiden 
tavoitteena tulee olla yhdenvertaisuus, tarpeenmukaisuus ja vaikuttavuus. Saatavuudelle 
tulee olla olemassa yhtenäiset kriteerit. Hoidon tarpeen arviointiin tulee päästä viiveettä 
ja joustavasti. Palvelut tulee toteuttaa mahdollisimman suurta terveyshyötyä tavoitellen 
yksilöllisen tarpeen mukaisesti ja yhteisymmärryksessä potilaan kanssa sekä laaditun 
hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien tulee tukea hoidon saatavuuden 
seurantaa. Valinnanvapauden ja monituottajamallin toimintaympäristöissä kansalaisten 
tulee voida vertailla ja seurata hoidon saatavuuden toteutumista eri palveluntuottajien 
kohdalla.  
 
Kannattavaa on myös, että tietyn ajan jonottaneiden määrän ja jonojen pituuksien 
mittaamisen sijaan tulisi jatkossa mitata potilaan odottamaa aikaa. Valvontaa varten 
asetettuja aikarajoja olennaisempaa on, että varmistutaan hoidon toteuttamisesta oikea-
aikaisesti ja että se on lääketieteelliseltä vaativuustasoltaan oikeaa. 
 
Toimenpide-ehdotukset vaativat tarkennusta 
Terveydenhuoltolakia esitetään muutettavaksi siten, että mahdollisuus välittömään 
hoidon ensiarviointiin on järjestettävä vähintään arkipäivisin virka-aikana. Tällä tavoin 
kirjattuna muutos jättäisi toteutuessaan avoimeksi sen, missä ajassa viimeistään on 
ensiarvioon päästävä. Muotoilua tulee täsmentää siten, että siitä ilmenee mitä 
odotusaikaa tarkoitetaan. 
 
 
 



 

 

Lisäksi on ymmärrettävissä, että ensiarvion jälkeinen pääsy hoitoon voisi 
perusterveydenhuollossa pitkittyä nykyisestä 3 vuorokaudesta 7 vuorokauteen. Mikäli 
potilaan hoidon tarvetta ei pykäläluonnoksen mukaan voida arvioida ensiarvioinnin 
yhteydessä, olisi potilaalla oikeus päästä terveydenhuollon ammattihenkilön arvioon 
viimeistään 7 vuorokauden kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta. Potilaan jonotusaika 
voisi näin ollen venyä kohtuuttoman pitkäksi ja oikea-aikainen hoito vaarantua. Tätä 
muotoilua tulee tarkentaa.  
 
Mikäli terveydenhuoltolain muutoksen ajatus on, että kaikissa tapauksissa asiakkaan 
tulee päästä terveydenhuollon ammattihenkilön arviointiin tai antamaan hoitoon 7 
vuorokauden kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta, tulee asia kirjata näin. Hoitoon 
tulee valtakunnallisesti päästä lääketieteellisesti yhtenäisin ja ajoituksellisesti 
yhdenmukaisin perustein. On välttämätöntä, että ensiarviointiin pääsystä säädetään 
ymmärrettävällä tavalla.  
 
Hoitosuunnitelman vaikuttavuutta pitää vahvistaa 
Hallitusohjelman1 mukaan potilaslain 4a pykälä muutetaan siten, että tutkimusta, hoitoa, 
lääkinnällistä kuntoutusta tms. koskeva suunnitelma laaditaan vain kunkin sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakkaan palvelutarpeen sitä edellyttäessä.  
 
Potilaslain tarkoittamaa suunnitelmaa ei tule rajata tarkoittamaan ainoastaan paljon eri 
palveluita jatkuvasti käyttäville. Useat pitkäaikaissairaat tarvitsevat hoitosuunnitelman 
laadultaan hyvän, oikea-aikaisen ja välttämättömän hoidon toteuttamiseksi ilman että he 
ovat palveluiden suurkuluttajia. Sairauden hoidon kannalta välttämättömät 
hoitotarvikkeet ovat maksuttomia pitkäaikaisen sairauden hoidossa, jos ne on kirjattu 
hoitosuunnitelmaan. Oikeutta maksuttomiin hoitotarvikkeisiin ei tule heikentää 
rajaamalla potilaslain 4a pykälän nykyistä velvoittavuutta.  
 
Diabetesliitto pitää hoitosuunnitelmaa välttämättömänä osana pitkäaikaissairauksien ja 
diabeetikoiden vaikuttavaa hoitoa ja kannattaa muistiossa esitettyä yksissä käsissä olevaa 
käyttöönoton koordinointia. Liitto on itse kouluttanut yli 100 jäsenyhdistystään 
hoitosuunnitelman käyttöönottoa tukevalla ja siitä kertovalla koulutuksella. Liitto on 
varustanut diabeetikoita paitsi tuottamansa materiaalin avulla myös jalkauttanut sosiaali- 
ja terveysministeriön Kaste-ohjelman Potku-hankkeen valmiita malleja. Lisäksi liitto on 
kouluttanut terveydenhuollon ammattihenkilöitä omien koulutuksiensa yhteydessä sekä 
eri tahoja yhdistäneessä Diabeteksen terveys- ja hoitosuunnitelma -hankkeessa.  
 
Monipuolisen kouluttamisen ja sen kerryttämän kokemuksen perusteella liitto haluaa 
korostaa hoitosuunnitelman asiakaslähtöisyyden tärkeyttä. Olennaista ei ole yksin se, 
kuinka monta rakenteista hoitosuunnitelmaa on laadittu vaan se, että suunnitelman 
tavoitteet ovat sellaiset, että potilas kykenee sitoutumaan niiden toteuttamiseen.  
 
Yksilöllisen hoitosuunnitelman tekeminen vaatii potilastuntemuksen. Suuri este 
potilaslähtöisen hoidon toteuttamiselle ovat ongelmat hoitosuhteiden jatkuvuudessa: 
lääkäreiden vaihtuessa pitkiä hoitosuhteita ei synny. Vastaanottokäynti on mitoitettu 
akuuttipotilaiden seulontaan, nopeaan arvojen tulkintaan ja yksisuuntaisten ohjeiden 
antamiseen, ei potilaan mielipiteiden kuuntelemiseen. Monisairaan potilaan 
kokonaisuuden käsittely on silloin erittäin haastavaa ja potilaslähtöisyys lähes 
mahdotonta. 
 

                                                           

1 Ratkaisujen Suomi Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta 27.5.2015, liite: sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnitteluvelvoitteiden vähentäminen. 



 

 

 
 
Rakenneuudistuksessa on varauduttava siihen, että asiakaslähtöisten hoitosuunnitelmien 
käyttöönotto edellyttää terveydenhuollolta uudenlaista työkulttuuria ja alussa lisää 
resursseja. Tiedetään2, että kustannukset maksavat ajan myötä itsensä takaisin paljon 
palveluita käyttävien palvelutarpeen vähenemisellä. Sote-uudistus tulee aidosti hyödyntää 
perusterveydenhuollon toimintaa tukevaksi ja hoidon laatua kehittäväksi. 
 
Muistiosta ei ilmene, miten on ajateltu meneteltävän niiden potilaiden hoidon 
saatavuuden kohdalla, joille hoitosuunnitelmaa ei tehdä. Tätä tulee selventää jatkotyössä.  
 
Asiakaslähtöisyyttä ja terveyshyötyä mitattava 
Laatua on tähän asti mitattu lähinnä hoidettujen potilaiden määrällä. Muistiossakin 
esitetään mitattavaksi ainoastaan numeerisia tuloksia. Palvelujen tuottamasta 
terveyshyödystä ei ole systemaattista tiedonkeruuta. Asiakkaan kannalta oleellisimpia 
mittareita ovat kuitenkin juuri lopputulosmittarit.  
 
Diabetesliitto pitää tärkeänä ehdotusta siitä, että yhdessä palveluntuottajien kanssa 
kehitetään hoito- ja palvelusuunnitelman sisälle mittareita, joiden avulla on mahdollista 
seurata yksilöllisen hoitosuunnitelman toteutumista. Järjestöjen asiantuntemusta tulee 
hyödyntää niin mittareiden laatua osoittavien ominaisuuksien kehittämisessä kuin 
saumattomien asiakaslähtöisten mallihoitoketjujen rakentamisessa.  
 
Resurssi- ja prosessimittareita on saatavissa potilastietojärjestelmistä, kun niiden 
sisältämä tieto on yhteismitallista. Mittaaminen edellyttää yhteneväistä ja kattavasti 
kerättyä tietosisältöä. Diabeteksen hoidon laadun mittaamisen estää rekisteritiedon 
puute. Emme voi mitata sellaista, mistä ei ole olemassa tietoa. Samaan aikaan 
diabeteksen hoitoon kuluu noin 15 prosenttia terveydenhuollon menoista. Liiton näkemys 
on, että Suomessa tulee viipymättä käynnistää kansallisen diabetesrekisterin valmistelu. 
 
Semantiikan yhdenmukaisuuden pohdinta tulee ulottaa jatkotyössä myös potilaisiin. 
 
Oikea-aikaisen hoidon saatavuus on potilasturvallisuutta. Koska kansallinen potilas- ja 
asiakasturvallisuusstrategia on edelleen vahvistamatta, tulee potilasturvallisuudesta 
huolehtia kaikessa vahvistettavassa sääntelyssä. 
 
Annamme mielellämme lisätietoja: Irene Vuorisalo, erityisasiantuntija, Suomen 
Diabetesliitto ry, p: 0400 723 667, irene.vuorisalo@diabetes.fi 
 
 
 
 

 
Janne Juvakka 
toiminnanjohtaja 
Suomen Diabetesliitto ry 

                                                           

2 http://www.potkuhanke.fi/fi/dokumentit-ja-materiaalit-ii/finish/84-loppuraportti-vali-suomen-potku2/639-potku2-
loppuraportti 
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