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Hei.
Suomen ympäristökeskus kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä lausuntopyynnöstä hallituksen
esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta.
SYKE tällä kertaa katsoo, ettei sillä ole asiasta lausuttavaa.
Vastaanotamme kuitenkin mielellämme erilaisia lausuntopyyntöjä vastaisuudessakin.
Ystävällisin terveisin
Isa Kuronen
Pääjohtajan assistentti
Suomen ympäristökeskus
PL 140, Mechelininkatu 34 a
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00251 Helsinki
puh. 0295 251 702
Fax (09) 5490 2789
www.syke.fi
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ASIA: Lausuntopyyntö STM / Begäran on utlåtande SHM
Hyvä vastaanottaja
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta
laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa
lausuntonsa.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella on tarkoitus lisätä asiakkaiden
valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä luonnoksesta
hallituksen esitykseksi. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on
varattu tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen
esityksen valmistelussa. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.
Sähköpostin liitteenä on mukana myös tekstitiedostoversio, jota voi käyttää lausuntopyynnön käsittelyn
helpottamiseksi. Toimielimen käsittelyssä voidaan noudattaa esimerkiksi menettelyä, jossa lausuntoa
työstetään tekstitiedostomuotoisena ja käsittelyn lopuksi tekstitiedostoon laaditut vastaukset syötetään
kyselyyn.
Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 15.12.2017 klo 16.15
mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan
saapuneet lausunnot.
Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta: http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-3-11-2017
Sähköinen kysely löytyy Internet-osoitteesta:
https://www.webropolsurveys.com/S/5BA5D60FC3D317A3.par

ÄRENDE: Begäran on utlåtande SHM
Bästa mottagare,
Social- och hälsovårdsministeriet ber dem som nämns i sändlistan lämna utlåtande om utkastet till
regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården. Även andra
än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande i frågan.
Syftet med den regeringsproposition som begäran om utlåtande gäller är att kunderna (klienterna och
patienterna) ska få mer valfrihet inom social- och hälsovårdstjänsterna.
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Begäran om utlåtande besvaras genom en elektronisk enkät som innehåller preciserade frågor om utkastet
till regeringsproposition. I enkäten är det möjligt att motivera svaren på frågorna, och dessutom finns det
plats för fritt formulerade kommentarer. De utlåtanden som lämnas kommer att beaktas vid beredningen av
regeringens proposition. Enkäten kan besvaras på finska eller svenska.
Bifogad till e-postmeddelandet är en textfilsversion av enkäten som kan användas för att underlätta
behandlingen av begäran om utlåtande. När ett organ behandlar begäran om utlåtande kan man till exempel
göra så att utlåtandet bearbetas i form av en textfil och svaren i textfilen slutligen matas in i den elektroniska
enkäten.
Vänligen lämna utlåtandena till social- och hälsovårdsministeriet senast den 15 december 2017 före kl.
16.15. Remissvaren är offentliga. När det görs ett sammandrag av remissvaren beaktas endast de utlåtanden
som har kommit in inom utsatt tid.
Det material som hör till begäran om utlåtande finns på adressen http://alueuudistus.fi/sv/begaran-omutlatande-3-11-2017
Den elektroniska enkäten finns på adressen https://www.webropolsurveys.com/S/95C57C62A7C858E2.par
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