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Sosiaali- ja terveyskeskuksia koskevat asiakirjamallit
Täydennyksiä webropol-kyselyssä oleviin tiettyihin asiakohtiin.
Sote-keskus: palvelunkuvausmalli (liite1) - 3.4.2018 luonnos

4.4. Palveluntuottamiseen käytettävä henkilöstö s. 17
Palveluntuottajan on toteutettava sosiaalihuollon ohjauksen ja neuvonnan palvelut siten, että palvelun
tuottaa palveluntuottajaan palvelussuhteessa oleva sosiaalihuollon laillistettu ammattihenkilö (laki
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015) .
Kommentti:


Lääkäriliitto vastustaa sitä, että edellytetään palveluntuottajaan palvelussuhteessa olevaa
henkilöä, koska pienillä tuottajilla ei ole välttämättä mahdollisuutta palkata palvelussuhteeseen
tällaista henkilöä.

4.8.1. Saatavuus s.20

.. Maakunnan x saatavuuden mittari on T3 aika (sosiaali- ja terveyskeskuksen ammattiryhmäkohtaiset kiireettömät vastaanottoajat, 3. vapaan ajan mediaani). Maakunta mittaa saatavuuden viikoittain,
lääkärin terveyden/sairaanhoitajan ja sosiaalihuollon ammattihenkilön ajoista, tavoiteaika on enintään
21 päivää. Kiireelliset asiat tulee hoitaa samana päivänä.

Kommentti:


Lääkäriliiton mukaan terveyskeskuslääkärille pitää päästä kolmessa päivässä. Tästä johtuen
T3 tavoiteaika enintään 21 päivää on liian pitkä.
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4.9.3. Harjoittelijoiden vastaanottaminen s.22

Kommentti:


Lääkäriliitto esittää tekstimuutoksia seuraavasti (alleviivattu, vahvennettu, kenoviiva teksti):

4.9.3. Harjoittelijoiden tai palvelua suorittavien henkiöiden vastaanottaminen

Palveluntuottajan on otettava palveluyksikössä annettavaan koulutukseen ja siihen liittyvään harjoitteluun tai palveluun sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoita tai palvelua suorittavia henkilöitä
maakunnan ja yliopiston tai vastaavan oppilaitoksen osoituksen mukaisesti riippumatta siitä, mistä
oppilaitoksesta harjoittelijat tai palveluja suorittavat henkilöt tulevat. Harjoitteluun otettavien opiskelijoiden tai palvelua suorittavien määrä arvioidaan suhteessa tuottajan henkilöstön määrään. Palveluntuottaja on velvollinen huolehtimaan opiskelijoiden ja palvelua suorittavien asianmukaisesta
ohjauksesta (mukaan lukien turvalliset toimintatavat). sekä niihin …

Sote-keskus: Hallintopäätöksen ehdot asiakirjamalli - 3.4.2018 luonnos
4.9.3. Opiskelija-harjoittelijoiden vastaanottaminen s.28

Kommentti:


Lääkäriliitto esittää tekstimuutoksia seuraavasti (alleviivattu, vahvennettu, kenoviiva teksti):

Opiskelija-harjoittelijoiden ja palvelua suorittavien henkilöiden (esim. erikoistuvat lääkärit) vastaanottaminen
1. Palveluntuottajan on otettava palveluyksikössä annettavaan koulutukseen ja siihen liittyvään
harjoitteluun tai palveluun sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoita tai palvelua suorittavia
henkilöitä maakunnan ja yliopiston tai muun oppilaitoksen osoituksen mukaisesti (palvelunkuvaus, liite 1 sekä tarvittaessa sopimus) riippumatta siitä, mistä oppilaitoksesta harjoittelija
tai palveluja suorittavat henkilöt tulevat.
2. Palveluntuottajan on huolehdittava opiskelijoiden ja palvelua suorittavien henkilöiden
asianmukaisesta ohjauksesta, koulutuksesta ja valvonnasta.
Lääkäriliitto perustelee em. muutosesityksiä järjestämislain 23 §:ään esittämiinsä muutosehdotuksiinsa perustuen (alla punaisella niiltä osin kuin koskee nyt kysymyksessä olevaa asiakirjamallilausuntoa:
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23 §
Palvelun tuottajan velvollisuudet
Palvelun tuottajan on tämän lain mukaisessa toiminnassaan:
1) noudatettava julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisiä velvoitteita;
2) noudatettava maakunnan palvelustrategiaa ja palvelulupausta;
3) toteutettava asiakkaan palvelut asiakassuunnitelman mukaisesti;
4) noudatettava maakunnan määrittelemiä palvelukokonaisuuksia ja palveluketjuja sekä varmistettava palveluketjujen integraation toteutuminen ja toimittava integraation toteutumisen
edellyttämässä yhteistyössä muiden palvelun tuottajien kanssa;
5) tallennettava asiakas- ja potilastiedot maakunnan asiakas- ja potilasrekisteriin sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) mukaisia
valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja käyttäen;
6) otettava toimintayksikössä annettavaan koulutukseen ja siihen liittyvään harjoitteluun 38 §:ssä tarkoitettuja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon opiskelijoita koulutuksesta vastaavan yliopiston ja maakunnan osoituksen mukaisesti; ja
7) toimitettava maakunnalle sen järjestämisvastuun toteuttamiseksi tarvittavat tiedot palvelujen
toteutumisesta.
Valtion koulutuskorvaukset
38 § Koulutuskorvaus
Valtion varoista voidaan korvata kustannuksia, jotka aiheutuvat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden yliopistotasoisesta koulutuksesta ja siihen liittyvästä käytännön
harjoittelusta tai palvelusta sekä Euroopan talousalueeseen kuulumattoman valtion kansalaisen laillistamisen edellytyksenä olevasta palvelusta. Korvaus suoritetaan maakunnalle, joka ylläpitää yliopistollista sairaalaa. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on yhteistyöalueen
maakuntien ja koulutusta antavien yliopistojen välinen koulutussopimus.
Korvausmenettely
42 § Koulutuskorvauksen ja tutkimusrahoituksen maksaminen
Aluehallintovirasto maksaa 38 §:ssä tarkoitetun valtion koulutuskorvauksen. Korvaus maksetaan puolivuosittain hakemusten perusteella. Yliopistollista sairaalaa ylläpitävä maakunta
maksaa korvaukset edelleen muille palvelujen tuottajille, yliopistoille ja muille korvaukseen oikeutetuille. Niille palvelun tuottajille, jotka eivät tämän lain mukaisessa toiminnassaan osallistu
38 §:ssä tarkoitettujen opiskelijoiden koulutuksen ja siihen liittyvän harjoittelun tai palvelun antamiseen, voidaan osoittaa sanktio.
--43 § Maakunnan tilojen käyttäminen koulutus- ja tutkimustoimintaan
Yliopistolla on oikeus käyttää yliopistollista sairaalaa lääketieteellisen koulutusyksikön koulutus- ja tutkimustoiminnan tarpeisiin. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen järjestäjällä on oikeus
käyttää maakunnan liikelaitoksen sairaaloita ja muita toimintayksiköitä muunkin kuin 1 momentissa tarkoitetun sosiaalihuollon ja terveydenhuoltoalan koulutus- ja tutkimustoiminnan järjestämiseen. Tilojen käytöstä on sovittava maakunnan ja koulutus- ja tutkimustoimintaa harjoittavan koulutuksen järjestäjän kesken. Maakunnan on huolehdittava siitä, että yliopiston ja muun
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sosiaali- ja terveysalan koulutuksen järjestäjän käytettävissä on sellaiset koulutus- ja tutkimustoiminnassa tarvittavat huonetilat kiinteine koneineen ja laitteineen ja koulutus- ja tutkimushenkilökunnan ja opiskelijoiden sosiaaliset tilat, jotka on välttämätöntä sijoittaa maakunnan ylläpitämään toimintayksikköön.
Maakunnan liikelaitoksen palveluksessa olevat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan koulutus- ja tutkimustoimintaan. Henkilöstön osallistumisesta on sovittava liikelaitoksen ja yliopiston tai muun koulutuksen järjestäjän kesken. Mitä
edellä 2—4 momentissa säädetään maakunnan liikelaitoksesta, koskee myös muita palvelun
tuottajia silloin kun ne osallistuvat 38 §:ssä tarkoitettujen opiskelijoiden koulutukseen ja siihen
liittyvään harjoitteluun tai palveluun.
44 § Asetuksenantovaltuus
Edellä 38 §:ssä tarkoitetun korvauksen perusteena olevista koulutuksista sekä mainitussa pykälässä ja 40 §:ssä tarkoitetuista korvausten perusteista, suuruudesta ja korvausten maksamiseen liittyvistä menettelyistä ja määräajoista sekä mahdollisista sanktioista, koulutussopimuksessa sovittavista asioista sekä korvaukseen oikeutetuista palvelun tuottajista, yliopistoista ja
muista toimijoista säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Yliopistotasoisen sosiaali- ja terveystieteellisen tutkimuksen painoalueista ja tavoitteista, tutkimusrahoituksen jakamisen muista perusteista ja menettelystä sekä yliopistotasoisen tutkimuksen arviointiryhmän
asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.
Kunnioittavasti

Kati Lehtonen
lakimies, VT
Suomen Lääkäriliitto

