Terveydenhuollon hoitoon pääsyn määräajat 2019
Kaikki kiireellistä hoitoa tarvitsevat saavat Suomessa apua välittömästi terveyskeskusten ja
sairaaloiden päivystysvastaanotoilla, huolimatta potilaan asuinkunnasta. Koskee myös
hammashoitoa ja päihdehoitoa 2019.
Kiireetöntä hoitoa tarjotaan kunnan asukkaille terveyskeskuksissa, ja hoitoon pääsylle on
lainsäädännössä taattu tietyt määräajat.

Hätätapaukset



Kiireellisissä tapauksissa, kuten onnettomuuden sattuessa tai
äkillisissä sairastumisessa hoitoon pääsee välittömästi
puh 112 (kiireetön 116117)



Kiireellistä hoitoa varten virka-ajan jälkeen/Triage Haartmanin
päivystyspoliklinikka puh 310 5018

Malmin päivystys puh 310 6611 (2019 HUS:iin)


Kiireellisissä tapauksissa sairaanhoitoon pääsevät kaikki apua
tarvitsevat asuinkunnasta riippumatta.



Kiireettömät tapaukset hoidetaan terveysasemalla puh 310 5015 -> oma
TAnumero. + takaisinsoitto.



Kiireettömään sairaanhoitoon pääsevät terveyskeskuksen alueella asuvat,
ellei muuta ole sovittu (jo.1.5.2014 lukien vapaa hakeutuminen myös
erikoissairaanhoitoon).



Kiireettömään sairaanhoitoon on päästävä tietyssä määräajassa.



Arkisin terveysaseman aukioloaikana sinne on saatava välittömästi
puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään – arvio heti!

Käyntiaika



Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on
saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

Hoitoon pääsy



Hoitoon on terveyskeskuksessa päästävä viimeistään kolmessa
kuukaudessa.

Terveyskeskus
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Erikoissairaanhoito



Jos terveyskeskuksessa annetaan erikoissairaanhoitoa, siihen on
päästävä viimeistään kuudessa kuukaudessa, lääketieteellisin perustein.

Sairaala



Sairaalaan pääsy edellyttää lääkärin lähetettä.



Sairaalassa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa
lähetteen saapumisesta sinne.



Arvio voidaan tehdä joko lähetteen perusteella tai kutsumalla potilas
tutkimuksiin sairaalaan.

Hoitoon pääsy



Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se
on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen
arvioinnista.

Hoito muualla



Jos oma terveyskeskus tai sairaala ei pysty hoitamaan potilasta
määräajassa, sen on järjestettävä potilaalle mahdollisuus päästä
hoitoon muualle, joko toiseen sairaanhoitopiiriin tai
yksityissektorille.



Potilaalle ei aiheudu tästä ylimääräisiä kuluja.



Potilaalla on oikeus myös kieltäytyä hoidosta

Lisätietoja: Helsingin terveyspalvelujen neuvonta puh 310 10023
Kiireetön päivystysasia 24/7 puh 116117 (vuodesta 2019)
Lisätietoja hoitoon pääsyn määräajoista STM:n esitteessä
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE3537.pdf&title=Terveydenhuollon_palvelu_paranee__Kiireettomaan_hoitoon_maaraajassa_fi.pdf

Hoitoon pääsy laeissa: Hoidon järjestämisen enimmäisaikoja koskevat lakimuutokset tulivat
voimaan 1.3.2005. Hoitoon pääsystä säädetään seuraavissa laeissa:
Kansanterveyslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720066
Erikoissairaanhoitolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19891062
Terveydenhuoltolaki(1.5.2011->) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
Potilaslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
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