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Mitä mahdoll isuuksia terveydenhuollon 
kokeilulaki antaa toiminnalle 
hallitusneuvos Varpu-Leena Aalto, 
Sosiaali- ja  terveysministeriö 



Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja ter- 
veydenhooiIon saomattoman pahreluketjun ja sosiaaliturva- 
kortin kokeiiusa 

ESITYKSEN PAMSIALLINEN SISALTO 

Esi ksessa ehdotetaan säädenavakci laki 
sosiaa % '- ja terveydenhuoiion saumattoman 
palveluketjun ja sosiaalituwakortin kokeilus- 
ta. Laissa olisi säkmökset sosiaali- ja ter- 
veydenhuollon omaneuvojasta, palveluket- 
jusuunnitelmasta, sosiaaliturvakortista ja so- 
siaali- ja terveydenhuollon viitetietokantaj3r- 
jesteim3sa. SjariDökset taydentiiisivät voi- 
massa olevaa sosiaali- ja temeydmhuoiion 
lainsää&ntöä. Lailla ei puututtaisi kansalais- 
ten oikeuksiin saada sosiaali- ja tmeyden- 
huoltoa tai muuta so siaalimrvaa Ehdotetuilla 
sii5nnÖksilla mahdollistetaan saumaton pal- 
veluketju -toimintamallin kokeilu Satakun- 
nan alueen kokeilukunnissa. 

Omaneuvoja olisi asiakkaan valitsema hen- 
kilö hänen ~alveluiensa ia etuuksiensa to- 

Sosiaalinwakortin myöntaisi Kansaelae- 
laitos ja siinä olevaan tekniseen osaan haet- 
taisiin Mnneane. Sosiaaliturvakortilla he&- 
M voitaisiin todentaa sosiaali- ja terveyden- 
huollon ja muun sosiaalinuvan toteuttami- 
seen liittyvissä sahköisissil soveliuksissa ja 
varmennetussa sähköisessá asioinnissa. Kori- 
tiin merlutcaisiin näkyville nyAyisessi3 sai- 
rausvakuutuskoxtissa olevat tiedot. Sosiaali- 
turvakortilla asiakas voisi aileki rjoittaa säh- 
köisesti muun muassa sosiaali- ja terveyden- 
huollon salassa pidettrvien asiakastietojen 
luovuttamista koskevan suostumuksen. 

Viitetietokanta sisalrrisi sosiali- tai ter- 
veydenhuollon asiakasrekisterin osarekisteri- 
mi tietoja siis missä sriiköisessZ rekisterissä 
on asiakasta koskevaa tietoa ia muun muassa 

teutt&isemc osallfstuvk sosiaali- ja ter- tiedot asiakkaan antamista Gitetierojen luo- 
vevdenhuollon amrnarillisen henkilöston jou- vuttamista koskevista suostumuksisb. Tieto- 
ko'sta. Hhen IehtävänakLn olisi edistar pdve- 
luketjun saumattomuutta. Timä tapahtuisi 
muun muassa seuraamalla asiakkaan palve- 
luketjun 'a palveluiden toteuttamista, edistä- 
mtillä pa { velujen toteunimista *a tarkoituk- 
senmukaista järjestämisr2 olema h a yhteydes- 
sa sib jarjestöviin ja toteuttaviin tahoihin, 
asiakkaan yleisella infomoirnisella ja h t -  
tavalla ybteydenpidoiia sekii muiden oma- 
neuvojaso~imuksessa erikseen sovipvien 
menettelyyxi avulla. Omaneuvoja saisi asia- 
kasta koskevia tietoja asiakkaan antaman 
suostumubrsen perusteella Palvelujen sau- 
mattomuutta edesaurettaisiin myös laatimalla 
tarvittaessa sosiaali- ja terueydenhuollon pal- 
veluketjusuunnitelma. 

jen luotuttaminen Mitetietokannasta perus- 
tuisi siis asiakkaan anrmaan suoshunuk- 
seen. Viitetietokanta nopeuttaisi asiakkaan 
kokonaistilanteen hahmottainista ja mahdol- 
listaisi saumattoman palveluketjun toteutu- 
misen. 

Ehdotettu laki olisi ra jan  alueelliselta so- 
veltamisalaitaan. Jos my6s muualla Suomes- 
sa haluttaisiin toteuttaa vactaavs kokeilu, 

a terveysministeriö voisi piäiiää 
kokeilun sOsi"c i aajenramisesta. 

Ehdotettu laki olisi mXiräitikainen, Se on 
tarkoitettu tulemaan voimaan mabdollisim- 
man ian sen jdkeen, kun se on hyväksytry 

dvistettu. Se oiisi voimassa 31 p8ivUn 
~~uiukuuta 2003 saakka. 


