Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 133/2021 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen perusterveydenhuollon hoitotakuusta ja hoitovelan purkamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Sari Sarkomaan /kok ym. näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 133/2021 vp:
Milloin hallitus antaa eduskunnalle hallitusohjelman mukaisesti esityksensä perusterveydenhuollon hoitotakuun kiristämisestä viikkoon,
millaisia konkreettisia keinoja ja resursseja hallitus aikoo esittää hoitojonojen purkamiseksi,
millaisia konkreettisia keinoja ja pysyviä resursseja hallitus aikoo esittää hallitusohjelman
mukaisen hoitotakuun kiristyksen saavuttamiseksi,
mitkä ovat ne konkreettiset keinot ja työkalut, joilla hallitus aikoo tulevassa hoitotakuulainsäädännössä viime kädessä varmistaa sen, että hoitotakuu tosiasiassa toteutuu,
miten hallitus perustelee sen, että sote-uudistuksessa rajoitetaan hyvinvointialueiden mahdollisuuksia tukeutua hoidon saatavuuden varmistamisessa ja hoitojonojen purkamisessa
yksityiseen palvelutuotantoon,
aikooko hallitus perua aikomansa Kela-korvauksen leikkauksen, joka toteutuessaan heikentäisi hoitoon pääsyä, lisäisi julkisen sektorin taakkaa entisestään ja saattaisi jopa kasvattaa terveydenhuollon kustannuksia ja
jos Kela-korvaus poistuu ja moni siirtyy julkiselle puolelle, niin miten hallitus aikoo tässä
tilanteessa kompensoida Kela-korvauksen poiston?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Hallitusohjelman mukainen hallituksen esitys, jolla terveydenhuoltolaissa säädettyä perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arvion jälkeistä hoitotakuun määräaikaa tiukennetaan viikkoon nykyisestä kolmesta kuukaudesta, on valmistelussa. Hoitotakuun tiukentamisen hallituksen esityksen
vaikutusten arvioinnissa tullaan ottamaan laajasti huomioon eri kehittämismahdollisuudet, tarvittavat toimenpiteet muutoksen toimeenpanemiseksi ja taloudelliset vaikutukset.

Hallitus on halunnut käynnistää peruspalveluiden sisällöllisen uudistamisen mahdollistamalla jokaiselle tulevalle hyvinvointialueelle laajat kehittämishankkeet. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmassa on vuonna 2020 myönnetty yhteensä 70 miljoonaa euroa valtionavustuksina. Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelmaan on suunniteltu avattavaksi täydennyshaku keväällä
2021.
Ohjelman tavoitteina ovat 1) palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen, 2) toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään
ja ennakoivaan työhön, 3) palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, 4) palveluiden
monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen sekä 5) kustannusten nousun hillitseminen.
Hankkeissa erityisesti parannetaan hoitoonpääsyä ja nuorten psykososiaalisten menetelmien saatavuutta.
Alueellisissa hankkeissa edistetään väestön tarpeiden ja palvelujärjestelmän valitsemien painopisteiden mukaisesti hoitoonpääsyä mm. kehittämällä asiakas- ja palveluohjausta huomioiden eri
asiakasryhmien, erityisesti paljon palvelua tarvitsevien tarpeet; kehittämällä ja tehostamalla vastaanottojen monialaisia tiimityömalleja ja konsultaatiokäytäntöjä sekä kehittämällä ja ottamalla
käyttöön digipalveluita esimerkiksi omahoidon tukemisessa ja yhteydenottokanavina. Sähköisten
palveluiden kehittäminen tehdään yhteistyössä sote-rakenneuudistushankkeiden kanssa vuosille
2020–2021 kohdentuvalla rahoituksella.
Hoitotakuun toteutumisen valvonta kuuluu aluehallintovirastoille ja Valviralle ja perustuu THL:n
rekisterien tietopohjaan. STM osaltaan varmistaa lainsäädännön mukaisen toiminnan toteutumista järjestäjiin kohdistuvalla säädös-, resurssi- ja informaatio-ohjauksella.
Sote-uudistuksen lakikokonaisuus on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Monituottajamalli ja yksityisen palvelutuotannon hyödyntäminen on jatkossakin järjestäjien työkaluna väestön tarpeisiin
vastaamisessa. Perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaa on jatkossakin mahdollista hankkia
yksityiseltä palvelutuottajalta.
Vuosien 2021 – 2024 julkisen talouden suunnitelman yhteydessä hallitus linjasi, että yksityisen
sairaanhoidon korvauksia leikataan siten, että valtion osuuden säästö on 22,65 milj. euroa vuonna
2023. Lisäksi linjattiin, että korvauksen poisto ei saa koskea suun terveyttä ja mielenterveyden
hoitoa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut monikanavarahoituksen purkamista valmistelevat työryhmät, joiden tehtävänä on koota ratkaisuvaihtoehtoja aiempien hallituskausien aikana tehtyjen
työryhmätöiden ja muiden selvitysten pohjalta sekä selvittää näiden vaihtoehtojen vaikutuksia
myöhemmin alkavan parlamentaarisen valmistelun tueksi. Työssä tarkastellaan monikanavarahoitusta sairausvakuutuksen korvauksien ja etuuksien näkökulmasta.

Hoito- ja tutkimuskorvausten valmisteluryhmän tehtävänä on selvittää sairaanhoitokorvauksiin
liittyviä ratkaisuvaihtoehtoja ja eri vaihtoehtojen vaikutuksia siten, että selvitettävät vaihtoehdot
ovat 1) korvausten säilyttäminen sairaanhoitovakuutuksessa siten, että hyvinvointialueet osallistuisivat niiden rahoittamiseen ja 2) korvausten lakkauttaminen siirtymäajan jälkeen.
Helsingissä 1.4.2021
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

