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Palvelujen tuottajan hakiessa yksityisen terveydenhuollon lupaa lasten ja nuorten ympärivuorokautiselle
kuntoutuslaitokselle on luvan saannin kriteereitä arvioitaessa keskeisenä pidettävä muun muassa sitä, että kohderyhmä
ja toiminta-ajatus on määritelty. Kohderyhmänä eivät voi olla hoidollisesti epävakaassa tilassa olevat lapset ja nuoret.
Toiminta-ajatuksen osalta erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, miten kuntoutuslaitos liittyy lasten ja nuorten sosiaalija terveydenhuollon palvelukokonaisuuteen.
Toiminnan on oltava erikoislääkärijohtoista, ja lähtökohtaisesti terveydenhuollon palveluista vastaavalta johtajalta on
edellytettävä soveltuvaa erikoislääkärin tutkintoa. Henkilökunnassa on oltava kuntoutustoiminnalle ja kohderyhmälle
sopivia terveydenhuollon- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Lupaehdoissa on mahdollisuus ottaa huomioon toiminnan
edellyttämä henkilökuntarakenne ja määrä kohderyhmän mukaisesti.
Potilasturvallisuuden ja toiminnan laadun varmistamiseksi lupaprosessissa selvitettäväksi tulee muun muassa toiminnan
luonne, eli kenelle kuntoutusta annetaan, mikä on potilaiden kuntoutuksen tarve sekä potilaiden ikäjakauma. Hakijan on
esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma siitä, mitä tukipalveluja kuntoutujat tarvitsevat ja miten ne on tarkoitus
järjestää. Kuntoutuslaitoksen tilojen on sovelluttava toimintaan, minkä arvioinnissa keskeistä on toimivuus ja turvallisuus
hoidettavat potilaat huomioon ottaen.

Linjauksen taustaksi
Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 3 §:n mukaan terveydenhuollon palveluja annettaessa on oltava
asianmukaiset tilat ja laitteet. Lisäksi palvelujen tuottajalla tulee olla toiminnan edellyttämä asianmukaisen koulutuksen
saanut henkilökunta. Toiminnan on oltava lääketieteellisesti asianmukaista ja siinä tulee ottaa huomioon
potilasturvallisuus. Lain 4 §:n mukaan lupaan voidaan liittää potilasturvallisuuden varmistamiseksi välttämättömiä ehtoja
muun muassa palvelujen määrästä, henkilöstöstä, tiloista ja toimintatavoista.
Lain 5 §:n mukaan palvelujen tuottajalla tulee olla lupaviranomaisen hyväksymä terveydenhuollon palveluista vastaava
johtaja. Vastaavaksi johtajaksi hyväksytään palvelujen tuottajan kirjallisesta hakemuksesta henkilö, joka täyttä
vastaavalle johtajalle asetuksessa säädetyt vaatimukset. Yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen 3 §:n
mukaan terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 2
§:ssä tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla, ottaen huomioon toiminnan laajuus ja siinä tarjottavat palvelut,
on tehtävän menestykselliseen hoitamiseen soveltuva koulutus ja riittävä käytännön kokemus.
Lainsäädäntö:
Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) 3-5 § (FINLEX)
Asetus yksityisestä terveydenhuollosta (744/1990) 3 § (FINLEX)

