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Lausuntopyyntökysely 

 

KYSYMYKSET 

 

1. Esityksen tavoitteena on varmistaa palvelujen yhdenvertainen saatavuus, riittävä osaaminen palveluja 

tarjoavassa ja hoitavassa yksikössä ja asiakas- ja potilasturvallisuus. Lisäksi uudistuksen tavoitteena on 

hillitä kustannusten kasvua. Esityksen mukaan sairaala- ja päivystysverkkoa tiivistettäisi vastaamaan 

väestön tarpeeseen valtakunnallisesti koordinoidusti ja yhtenäisin perustein.  

Onko uudistus tarpeellinen? 

o Kyllä X 

o Ei 

o Ei kantaa 

 

2. Voitte perustella edellistä vastaustanne. 

 

3. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi terveydenhuoltolaissa ensihoitopalvelun järjestämisestä (39§), 

ensihoitopalvelun sisällöstä (40§) ja ensihoitokeskuksesta (46§).  

Ovatko ehdotetut säännökset tarkoituksenmukaisia? 

o Kyllä X 

o Ei 

o Ei kantaa  

 

4. Voitte perustella edellistä vastaustanne. 

 

5. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi terveydenhuoltolaissa erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden 

tehtävien keskittämisestä (45§) 

Onko ehdotettu säännös tarkoituksenmukainen? 

o Kyllä 

o Ei X 

o Ei kantaa 

 

6. Voitte perustella edellistä vastaustanne. 

Kohdassa tulee huomioida diabetes. 

Esityksen tavoitteena on varmistaa palvelujen yhdenvertainen saatavuus, riittävä 

osaaminen palveluja tarjoavassa ja hoitavassa yksikössä ja asiakas- ja potilasturvallisuus. 

Lisäksi tavoitteena on hillitä kustannusten kasvua. 

Diabetesta ei ole varaa hoitaa huonosti: diabeteksen sairaanhoidon vuosittaiset 

kokonaiskustannukset ovat yli miljardi euroa, mikä on noin 15 % terveydenhuollon 

kokonaismenoista. Suurin osa kustannuksista (yli 800 miljoonaa euroa) aiheutuu 

lisäsairauksien hoidosta
1

 
2

.  

 

Diabetesta ja sen lieväasteisia lisäsairauksia hoidetaan nykyisin työterveyshuollossa tai 

perusterveydenhuollossa, jossa riittävää ammattitaitoa ei ole eikä sitä kerry tapausten 

suhteellisen vähäisyyden vuoksi. Nykyjärjestelmä altistaa diabeetikon lisäsairauksille. 

Lisäsairauden edettyä käytetään kallishintaisia yliopistosairaaloiden palveluita.  

Diabeteksen hoidosta ja keskittämisestä ei tällä hetkellä säädetä lailla eikä asetuksella. 

Täydellisestä insuliininpuutoksesta johtuva diabetes ja vaikeahoitoinen diabetes ovat 

                                                 
1 Jarvala, T., Raitanen, J. & Rissanen, P. (2010). Diabeteksen kustannukset Suomessa 1998- 2007. Suomen Diabetesliitto. 
2 http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50056#s6 
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rinnastettavissa valtioneuvoston asetuksella 336/2011 määriteltyihin sairauksiin. Tämä 

tulee ottaa huomioon, kun terveydenhuoltolain 45 §:n nojalla annetun erityistason 

sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä annettua asetusta (336/2011) 

tarkistetaan.   

 

Diabeteksen hoidon turvaamiseksi ja laadun parantamiseksi Diabetesliitto ehdottaa 

valtakunnallisesti sovittujen diabeteksen alueellisten hoitoketjujen käyttöönottoa 

perustamalla diabetesosaamiskeskuksia ja verkostoja tuleville sote-yhteistoiminta-aluille. 

Diabetesosaamiskeskuksilla tarkoitetaan diabeteksen hoidon keskuksia, jotka vastaavat 

omalla yhteistoiminta-alueellaan diabeteksen hoidon verkoston koordinoinnista ja 

erityistarpeista. Ellei diabeteksen ammatillista osaamista keskitetä sosiaali- ja 

terveydenhuollon rakenteisiin nyt luotavassa sääntelyssä, on diabeteksen osaamisen 

keskittäminen ja kustannusten hillintä tämän avulla myöhemmin hyvin vaikeaa. 

 

Potilaille hoitoketjut näyttäytyvät verkostomaisena asiakaslähtöisenä moniammatillisena 

työskentelynä, jossa potilas saa tarpeitaan ja tavoitteitaan vastaavaa ohjausta ja 

ajanmukaista hoitoa oikeassa paikassa ja oikealla tasolla. Diabetesosaamiskeskukset ja 

niihin jäsennetyt alue- ja paikallistasoille ulottuvat hoitoketjut tehostaisivat 

terveydenhuollon toimintaa. 

 

Diabeteksen hoidon laadun parantamiseksi Diabetesliitto ehdottaa valtakunnallisten 

diabeteksen hoitoketjujen käyttöönottoa ja hoitoketjuihin liittyen 

diabetesosaamiskeskusten perustamista tuleville sote-yhteistoiminta-aluille. 

Diabetesosaamiskeskuksilla tarkoitetaan diabeteksen hoidon keskuksia, jotka vastaavat 

omalla yhteistoiminta-alueellaan diabeteksen hoidon koordinoinnista ja erityistarpeista.  

Ellei diabeteksen ammatillista osaamista keskitetä sosiaali- ja terveydenhuollon 

rakenteisiin nyt luotavassa sääntelyssä, on diabeteksen osaamisen keskittäminen ja 

kustannusten hillintä tämän avulla myöhemmin hyvin vaikeaa. 

 

Potilaille hoitoketjut näyttäytyvät asiakaslähtöisenä moniammatillisena työskentelynä, jos-

sa potilas saa tarpeitaan ja tavoitteitaan vastaavaa ohjausta ja ajanmukaista hoitoa. 

Diabetesosaamiskeskukset ja niihin jäsennetyt alue- ja paikallistasoille ulottuvat 

hoitoketjut tehostaisivat terveydenhuollon toimintaa. 

Suunniteltu monituottajamalli ei tule toimiman tehokkaasti ja potilaan hoidon kannalta 

turvallisesti ilman systemaattisia hoitoketjuja. Nykyisessä järjestelmässä diabeetikon 

hoitoketju katkeaa usein siirryttäessä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. 

Potilasturvallisuusriskit liittyvät erityisesti rajapintoihin. Niiden lukumäärä tulee 

monituottajamallissa ja sote-integraatiossa moninkertaistumaan.   

Osaamiskeskusten ja niihin liittyvien hoitoketjujen avulla sosiaali- ja terveyspalveluiden 

uudelleenjärjestelyssä on mahdollista saavuttaa turvallisempi ja tasa-arvoisempi 

diabeteksen hoito koko maahan. 

 

7. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi terveydenhuoltolaissa kiireellisestä hoidosta (50§) 

Onko ehdotettu säännös tarkoituksenmukainen? 

o Kyllä X 

o Ei 

o Ei kantaa 

 

8. Voitte perustella edellistä vastaustanne.  
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9. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi terveydenhuoltolaissa sosiaalihuollon tarpeen arvioinnista (53 a §) 

Onko ehdotettu säännös tarkoituksenmukainen?  

o Kyllä X 

o Ei 

o Ei kantaa 

 

10. Voitte perustella edellistä vastaustanne. 

 

11. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sosiaalihuoltolaissa sosiaalipäivystyksestä (29§)   

Onko ehdotettu säännös tarkoituksenmukainen?  

o Kyllä X 

o Ei 

o Ei kantaa 

 

12. Voitte perustella edellistä vastaustanne. 

Asetuksenantovaltuutuksessa tulisi ennakoida asiakkaan valinnanvapaus. Päivystys 

liittyy tai perustason hoito- tai asiakassuhteeseen tai synnyttää sen. Asiakas voi valita 

nämä mistä tahansa yksiköstä.   

13. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sosiaalihuoltolaissa sosiaalipalvelujen järjestämisestä muiden 

palvelujen yhteydessä (33 a §) 

Onko ehdotettu säännös tarkoituksenmukainen?  

o Kyllä X 

o Ei 

o Ei kantaa 

 

14. Voitte perustella edellistä vastaustanne. 

 

15. Vapaamuotoisia huomioita esityksestä. 

 

16. Vapaamuotoiset huomionne liitteenä olevasta luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen 

hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. 

 
Suomessa hoidetaan nykyään vuosittain noin 350 tyypin 1 ja 50-60 tyypin 2 diabeetikon 

raskautta ja synnytystä. Diabeteksen esiintyvyyden kasvun myötä myös diabeetikoiden 

raskauksien määrä tulee lisääntymään ja koska myös sairastumisikä laskee, yhä 

useammalle raskaana olevalle on ehtinyt kehittyä sairastamisajan pidentyessä 

diabeteksen lisäsairauksia. 

 

Odottavan diabeetikkoäidin ja syntyvän lapsen seuranta ja hoito vaativat erityisosaamista. 

Raskaana olevien diabetesta sairastavien hoito ja synnytykset on perusteltua keskittää 

sairaaloihin, joissa on kokemusta sekä raskaana olevan diabeetikon insuliinihoidon 

toteuttamisesta, diabeetikon raskauden että synnytyksen seurannasta ja hoidosta sekä 

ympärivuorokautinen vastasyntyneen hoitovalmius. 

 


