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SOSTE kannattaa esitystä yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
1. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tarkastustehtävät
Lakiesityksessä ehdotetaan yksityisen terveydenhuollon palvelujen tarkastustehtäviä
siirrettäväksi kunnilta aluehallintovirastolle. Kuntien tehtävien karsiminen osana
rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa on tärkeää nykyisessä taloudellisessa
tilanteessa. Aluehallintovirasto on luonteva taho ottamaan vastuun yksityisen
terveydenhuollon valvontatehtävistä.
Valvontatehtävän siirtyminen aluehallintovirastolle ei automaattisesti säästä yhteiskunnan
kuluja, vaan kustannukset siirtyvät kunnilta valtiolle. Julkisen talouden säästöjä olisi
kuitenkin mahdollista aikaansaada muuttamalla aluehallintoviraston suorittamia
tarkastuksia maksulliseksi.
Palveluja ulkoistettaessa toimittajan toimintaedellytysten valvonta on palvelujen käyttäjien
kannalta erittäin tärkeää. Lakiesityksestä ei käy ilmi, missä määrin nykyinen
tarkastuskäytäntö on paljastanut niissä puutteita. Tältä pohjalta on vaikea arvioida
vuosittaisten tarkastusmäärien tarvetta. Tavoitteena pitäisi olla sen varmistaminen, että
tilat ja laitteet ovat kunnossa toimintaa käynnistettäessä. Jos tarkastusvälejä väljennetään ja
luottamusta palveluntarjoajiin lisätään, käyttäjän oikeuksia voidaan vahvistaa varmistamalla
tehokkaan reklamoinnin mahdollisuus ja koventamalla sanktioita säädösrikkomuksista.
2. Vuosittainen toimintakertomus
Itsenäisten ammatinharjoittajien aluehallintovirastolle vuosittain antaman
toimintakertomuksen hyöty ja tarpeellisuus on ollut kyseenalainen suhteessa sen vaatimaan
työpanokseen. Toimintakertomuksen antamisvelvoite koskee yli 20 000 itsenäistä
ammatinharjoittajaa, eivätkä aluehallintovirastot ole pystyneet läpikäymään niitä
nykyisilläkään resursseilla, eikä niitä näin ollen ole juurikaan hyödynnetty valvonnassa.
Vaikka toimintakertomus antaa tietoa toiminnan sisällöstä, sen valvomisen tehokkuus on
kyseenalaista. Resurssien järkevä suuntaaminen on kaikkien etu. Keskeistä on oikein
suunnattu, tehokas ja tuloksellinen valvonta. Jatkossa on tarpeellista kehittää myös uusia
käyttäjäkokemukseen perustuvia valvonnan mekanismeja.

