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Valviran määräys omavalvontasuunnitelman sisällöstä ja laatimisesta (Ythl)

LAUSUNTO
Terveydenhoitoalan Palvelujärjestöt TEPA ry pitää hyvänä sitä, että lääninhallituksen
myöntämien läänikohtaisten lupien lisäksi on olemassa Valviralta haettavat
valtakunnalliset luvat.
Katsomme, että luvanmyöntämismenettely on oikean suuntainen. Pidämme tärkeänä
sitä, että omavalvontasuunnitelman sisältö ja laatimisohjeet ovat samansisältöiset
riippumatta siitä, antaako luvan Valvira tai yksittäinen lääni. Tämä toteutuu parhaiten
antamalla Valviralle ohjausvaltaa suhteessa lääneihin.
Nykytilanne on ollut hyvin vaihteleva eri puolilla Suomea esim.
sairaankuljetusyritysten osalta. Jollakin alueella on saatu lääninhallituksen lupa
tietyillä kriteereillä kun taas muualla Suomessa ei vastaavilla kriteereillä ole lupaa
myönnetty. Antamalla yhteiset kriteerit maanlaajuisesti, ohjeistusvallalla varmistetaan
ennalta-arvattavuus lupapäätöksen lopputuloksesta, mikä parantaa yrittäjän
oikeusturvaa.
Vastaava johtaja
Määräysluonnoksessa on esitetty, että vain palvelussuhteessa työnantajaan oleva
henkilö voi toimia vastaavana johtajana. TEPA ry esittää, että mahdollistetaan myös
normaali ostopalvelumenettely, joka on joissakin yrityksissä nykyisinkin käytössä: sen
mukaan ko. palvelu voidaan myös ostaa toiselta alan yritykseltä tai yrityksen
toimitiloissa toimivalta ammatinharjoittajalta.
Omavalvontasuunnitelma
Määräysluonnoksessa ei ole otettu huomioon sitä, että lääninhallituksen toimiviluvilla
toimivassa yli 3000 yrityksessä on suurta vaihtelua yritysten koossa: 1 hengen
yrityksestä 1000 hengen yritykseen. Lisäksi on suuria alakohtaisia vaihteluja. Tämä
johtaa siihen, että omavalvontasuunnitelman sisältöä ja laajuutta tulee soveltaa sillä
tavalla, että vaatimukset ovat suhteessa yrityksen toiminnan laajuuteen ja toimialaan.
Esimerkiksi 3 hengen fysioterapiayrityksen vaatimukset eivät voi olla laajuudeltaan ja
sisällöltään samat kuin suuren lääkärikeskuksen osalta.
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Jos yritysten toimialaa ja kokoa ei oteta huomioon omavalvontasuunnitelmassa,
yritykset joutuvat eriarvoiseen asemaan ja ohjeistuksesta muodostuu kilpailua
rajoittava tekijä ja se on omiaan estämään uusien pienyritysten markkinoille tuloa ja
estää jo markkinoilla olevien yritysten toimintamahdollisuudet.
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Taustatietoa:
Yksityinen terveydenhuolto muodostaa merkittävän ja yhä kasvavan osan Suomen
terveydenhuollosta. Yksityisten palveluntuottajien osuus oli 31 % kaikista
avoterveydenhuollon 54,6 miljoonasta käynnistä THL:n tuoreen raportin* mukaan.
Lääninhallituksen toimilupa oli runsaalla 3.200:lla terveyspalveluyrityksellä.
Yksityisten terveyspalvelujen tuottajien yleisin toimiala on fysioterapia (1.459
tuottajaa), toiseksi yleisin lääkärin vastaanottotoiminta (1.090 tuottajaa) ja
kolmanneksi yleisin työterveyshuolto (780 tuottajaa). Lisäksi itsenäisiä
terveydenhoitoalan ammatinharjoittajia oli noin 19.000 vuonna 2005. Lukuun
sisältyvät ns. 3. sektorin palveluntuottajat.
*Lähde: Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa, verkkojulkaisu 2009 www.thl.fi
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