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LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI YKSITYISESTÄ 
TERVEYDENHUOLLOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA 
(käyttöönottotarkastus ja toimintakertomus)  

Suomen Lääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa olevasta 
hallituksen esityksestä, joka sisältää osittaismuutoksen lakiin yksityisestä 
terveydenhuollosta.  

Hallituksen esitys sisältää kaksi muutosta, joista toinen koskee lain 7 §:ää 
(käyttöönottotarkastus) ja toinen lain 10 §:ää (toimintakertomus).  

7 §:n muutosesitys 

Esityksen mukaan 7 §:n käyttöönottotarkastuksen suorittaisi jatkossa kun-
nan sijaan aluehallintovirasto. Lisäksi aluehallintovirastolle annettaisiin har-
kintavalta tarkistusten tekemiseen siten, että tarkastus olisi tehtävä tarvitta-
essa. 

Lääkäriliitto pitää edellä mainittua muutosta hyvänä ja perusteltuna. Jo nyt 
vallitseva käytäntö on, että aluehallintovirasto hoitaa tarkastustehtäviä. 
Lääkäriliitto näkee tärkeänä, että aluehallintovirastot käyttäisivät jatkossa 
tosiasiallisesti harkintavaltaa, jotta turhilta tarkastuksilta vältyttäisiin. 

10 §:n muutosesitys 

Luonnoksen 10 §:ää koskevassa esityksessä ehdotetaan, että jatkossa 
vain palveluntuottajat antaisivat vuosittain toimintakertomuksen. Itsenäisten 
ammatinharjoittajien ei siten tarvitsisi sitä enää antaa. 

Lääkäriliitto toteaa, että toimintakertomusten antaminen on aiheuttanut pal-
jon sekaannusta. Käytännössä – voimassa olevan lain velvoitteesta huoli-
matta – osalta itsenäisistä ammatinharjoittajista/palveluntuottajista toimin-
takertomusta on pyydetty, toisilta taas ei. Joillekin ammatinharjoittajille on 
jopa asetettu ankarat ukaasit toimintakertomuksen toimittamiseen liittyen. 
Käytäntö on ollut valtakunnallisesti sekava ja epäyhtenäinen.  

Kun sekä lääkäriasemat että ammatinharjoittajat ovat antaneet samoja tie-
toja, aluehallintovirastot ovat saaneet päällekkäisiä tietoja. Rekisteritiedot 
eivät siis ole olleet ajan tasalla. Tämän seurauksena tilastointiin käytettävät 
tiedot ovat olleet monin tavoin virheellisiä.  
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Toimintakertomusten toimittamista koskeva käytäntö on myös ollut vaihte-
levaa, ja usein ammatinharjoittaja ja lääkäriasema ovat sopineet, että ase-
ma antaa toimintakertomuksessa edellytettävät tiedot potilaskäynneistä 
paitsi omasta myös ammatinharjoittajan puolesta.  

Lääkäriliitto kannattaa lain 10 §:ään tehtävää muutosta siitä, että ammatin-
harjoittajien ei jatkossa enää tarvitsisi antaa toimintakertomuksia ja pitää 
esitettyä muutosta erittäin tervetulleena.  

Katsomme kuitenkin, että esityksen tulisi koskea myös sellaisia palvelun-
tuottajia, joilla ei ole omia toimitiloja ja jotka toimivat yhtiön kautta toisen 
terveydenhuollon palveluntuottajan tiloissa. Tyypillisesti tällaisia palvelun-
tuottajia ovat lääkärit, jotka toimivat lääkäriasemilla oman pienen osakeyh-
tiönsä kautta.  

Kun näissäkin tilanteissa lääkäriasema joutuu antamaan toimintakertomuk-
sen, toimintakertomusten edellyttäminen palveluntuottajilta on turhaa ja 
päällekkäistä toimintaa. Lääkäriliitto esittääkin, että myös em. toimijoiden 
osalta toimintakertomuksista luovuttaisiin. 

Muuta: 

Lääkäriliitto haluaa tässä yhteydessä myös kiinnittää huomiota erityiseen 
epäkohtaan, joka liittyy Valviran ja aluehallintovirastojen lupakäytäntöihin ja 
luvista perittäviin maksuihin.  

Aluehallintoviraston suoritemaksut 1.1.2004 alkaen ovat olleet: 

1) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva lupa 
1.200 euroa;  

2) em. mainitun luvan muutospäätös, jossa kyse on uuden toimintayksikön 
tai toimipaikan perustamisesta 800 euroa; sekä  

3) luvan muu muutospäätös 400 euroa.  

Pidämme mainittuja lupamaksuja yleisesti ottaen kohtuuttoman korkeina.  

Näemme erityisen suurena epäkohtana sen, että palveluntuottajalta, jolla 
on jo olemassa lupa ja joka siirtyy toimimaan samalla toimintamallilla sa-
man palveluntuottajan (esim. yksityinen lääkäriasema) sisällä toiseen toi-
mipisteeseen, joutuu maksamaan edellä mainittuja suoritemaksuja. Alue-
hallintovirastot ovat tulkinneet mainittua siirtymistä sellaiseksi olennaiseksi 
muutokseksi, joka edellyttää joko uuden luvan tai uutta toimipaikkaa koske-
van muutosluvan hakemista, ja siten vastaavien maksujen maksamista.  

Mielestämme tulkinta on ollut virheellistä. Siirtyminen lääkäriaseman sisällä 
toiseen toimipisteeseen ei mielestämme ole olennainen muutos eikä sellai-
nen luvan muutos, joka sisältäisi uuden toimintayksikön tai toimipaikan pe-
rustamista.  Kysymyshän on vain siirtymisestä toimimaan samalla toimin-
tamallilla lääkäriaseman toiseen toimipisteeseen, jolla jo on lupaviranomai-
sen lupa. Aluehallintovirastolla on myös käytössään kaikki tarvittava tieto 
ko. palveluntuottajasta.  
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Lääkäriliiton mielestä kysymys onkin tällaisissa tilanteissa vähäisestä, ei-
olennaisesta muutoksesta, joka olisi siis tulkittava osoitteenmuutoksen kal-
taiseksi ilmoitusluontoiseksi asiaksi.  

Jos palveluntuottajana toimiva lääkäriasema avaa aivan uuden toimipis-
teen, edellyttää tämä viranomaisen lupatarkastusta ym. viranomaistoimia, 
joista aseman on huolehdittava. Tällöinkin olisi kohtuutonta edellyttää lää-
käriaseman sisällä jo toimivalta, uuteen toimipisteeseen siirtyvältä palvelun-
tuottajalta muutoslupaa. Aivan eri asia on, jos palveluntuottajan toiminnas-
sa tapahtuu olennaisia muutoksia kuten esim. toiminnan laajentaminen uu-
delle toimialalle. 

Lääkäriliitto katsoo, että em. asioiden huomioiminen selkeyttäisi olennai-
sesti käytännön toimijoiden tilannetta ja helpottaisi myös aluehallintovirasto-
jen työtä. Pyydämmekin, että esitetty näkemys huomioitaisiin yksityisen 
sektorin lakia muutettaessa ja huomioitaisiin samassa yhteydessä tarkaste-
lemalla Valtioneuvoston maksuasetusta (1092/2013).  

Toteamme vielä, että hallituksen esityksessä (STM110:00/2013) esitetyt la-
kimuutokset eivät saisi johtaa lupa- tai muiden maksujen nousuun. Nämä-
hän jäisivät viimekädessä yksittäisten palveluntuottajien maksettaviksi. 

Lopuksi haluamme esittää pyynnön saada osallistua yksityisen sektorin lain 
kokonaisuudistusta koskevaan uudistamistyöhön joko pysyvänä jäsenenä 
tai asiantuntijajäsenenä Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä. 
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