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Lausunto Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle:
HE 3/2008 Eduskunnalle valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Terveydenhoitoalan Palvelujärjestöt TEPA ry pitää hyvänä laajapohjaisen
lausuntokierroksen järjestämistä.
Pyydämme mahdollisuutta olla lausunnonantajana jatkokehittelyssä ja valmiuslakiin
liittyvää muuta lainsäädäntöä laadittaessa ja toteutettaessa.
Valmiuslaki
On tarkoituksenmukaista, että valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöönotosta
säädetään esityksen mukaisesti valtioneuvoston asetuksella.
Korostamme sitä, että poikkeusoloissa pitää turvata yksityisten
sairaankuljetusajoneuvojen ja kotisairaanhoidon ajoneuvojen polttoaineen saanti.
Sosiaaliturvaan liittyvien etuuksien poikkeustilaleikkauksia suunniteltaessa pitää
erityisesti varmistaa vaikeavammaisten toimeentuloedellytykset ja kuntoutuksen
jatkuvuus, jotta voidaan ehkäistä pysyvään laitoshoitoon joutuminen jatkossa.
Laki poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta
Neuvottelukunnan kokoonpanoon tulee nimetä yksityisen terveydenhuollon yritysten
edustajia. Julkinen terveydenhuolto tuottaa noin 75 % ja yhä kasvava yksityissektori
lähes 25 % kaikista terveydenhuoltopalveluista. Tämä suhdeluku tulee huomioida
neuvottelukunnan kokoonpanossa. Poikkeustilan aikana keskeisiltä toimialoilta, kuten
yksityisapteekeista ja sairaankuljetusyrityksistä tulee olla edustajat
neuvottelukunnassa. Esitämme, että Terveydenhoitoalan Palvelujärjestöt TEPA ry:ltä
pyydetään ehdotuksia Neuvottelukunnan kokoonpanoon. Pidämme tärkeänä sitä, että
alan yritystoiminnan edustajat ovat asiantuntijatahoina mukana jo poikkeusoloja
koskevassa valmiussuunnittelussa.
Taustatietoa:
Yksityinen terveydenhuolto muodostaa merkittävän ja yhä kasvavan osan Suomen
terveydenhuollosta. Lääninhallituksen toimilupa on runsaalla 3.000:lla
terveyspalveluyrityksellä ja lisäksi itsenäisiä terveydenhoitoalan ammatinharjoittajia
on lähes 9.000. Kun tähän määrään lisätään vielä noin 800 apteekkia, päästään
yhteensä noin 13.000 yritykseen. Lukuun sisältyvät ns. 3. sektorin palveluntuottajat.

1

Terveydenhoitoalan yrityksistä 98 % työllisti alle kymmenen työntekijää vuonna
2004. Vaikka ala koostuu pienyrityksistä, ne tuottavat kuitenkin yhteensä noin 24%
kaikista terveydenhuoltopalveluista (lääkäri-, hammaslääkäri-, fysioterapia-,
laboratorio-, kuvantamis-, sairaankuljetus- ym. terveydenhoitopalveluista). Alan
yritysten liikevaihto oli vuonna 2004 noin 1,6 miljardia, järjestöjen 0,5 miljardia ja
julkisen terveydenhuollon 6,4 miljardia euroa.
Alakohtaisesta kattavuudesta mainittakoon esim. sairaankuljetusyritykset, jotka
tuottavat noin 60 % sairaankuljetuspalveluista (julkinen noin 40 %) ja
fysioterapiayritykset, jotka tuottavat n. 80 % kaikista fysioterapiapalveluista (julkinen
20%). (Lähde: KTM:n toimialaraportti Terveyspalvelut 2/2006). Yksityisapteekkien osuus kaikista
apteekkipalveluista on noin 90 %.
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