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STM:N LAUSUNTOPYYNTÖ, JOKA KOSKEE ASIAKASSETELIÄ, 
HENKILÖKOHTAISTA BUDJETTIA JA SUUN TERVEYDENHUOLLON SUORAN 
VALINNAN PALVELUJA KOSKEVIA ASIAKIRJAMALLEJA

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 15.5.2018:

”Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne asiakasseteliä, 
henkilökohtaista budjettia ja suun terveydenhuoltoa koskevista 
asiakirjamalliluonnoksista. Asiakirjamallit ovat osa asiakkaan 
valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettavan lain 
(valinnanvapauslaki, HE 16/2018) 43 §:ssä tarkoitettua 
hallintopäätöstä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen projektiryhmä asetti 
2.3.2017 maakuntien ja suoran valinnan sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottajien välisten sopimusten ohjeistuksen ja mallisopimusten 
valmisteluryhmän. Tehtävänä on valmistella yksityiskohtaisia ja 
perusteltuja kansallisia vakiomalleja ja ohjeistusta maakunnan ja 
suoran valinnan tuottajien välisiä sopimuksia varten. Työryhmän 
määräaika päättyy 30.6.2018.

Nyt lausunnolle lähetettävien malliasiakirjaluonnosten tarkoituksena 
on tukea maakuntien työtä valinnanvapauslakiehdotuksen 42 §:n 
mukaisten ehtojen asettamisessa palveluntuottajille, jotka tuottavat 
valinnanvapauslakiehdotuksen 24 §:ssä säädettyjä 
asiakassetelipalveluja, 28 §:ssä säädettyjä henkilökohtaisella 
budjetilla tuotettavia palveluja ja 18 §:ssä säädettyjä suunhoidon 
yksikössä annettavia suun terveydenhuollon palveluja. Malliasiakirjat 
on laadittu yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Mallien käyttö ei ole maakunnille velvoittavaa. Maakunnat voivat 
halutessaan myös muokata malleja omia tarpeitaan paremmin 
vastaaviksi.

Lausuntoa pyydetään seuraavista asiakasseteliä koskevista 
asiakirjamalliluonnoksista:

1. Maakunnan tekemän Hallintopäätöksen mallipäätös (luonnos)
2. Maakunnan tekemän Hallintopäätöksen malliehdot (luonnos); sekä
3. Hallintopäätöksen liitteeksi tuleva Palvelukuvausmalli (luonnokset 

kotihoidon, kotikuntoutuksen ja kirurgisen toimenpiteen 
palvelukuvauksista)

seuraavista henkilökohtaista budjettia koskevista 
asiakirjamalliluonnoksista:

4. Maakunnan tekemän Hallintopäätöksen mallipäätös (luonnos)
5. Maakunnan tekemän Hallintopäätöksen malliehdot (luonnos 

palveluntuottajalain 10 §:n mukaisesti rekisteröityneet 
palveluntuottajat)
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6. Maakunnan tekemän Hallintopäätöksen malliehdot (luonnos 
palveluntuottajille, joita ei koske palvelutuottajalain 10 §:n 
mukainen rekisteröityminen) 

7. Hallintopäätöksen liitteeksi tuleva Palvelukuvausmalli (luonnos 
liikuntapalvelusta osana asiakkaan sosiaalista kuntoutusta)

8. Korvaustyöryhmän muistio henkilökohtaiseen budjettiin liittyen

Suoran valinnan suun terveydenhuoltoa koskevista 
asiakirjamalliluonnoksista (tulevat alueuudistus.fi sivulle 
viimeistään 25.5.2018):

9. Maakunnan tekemän Hallintopäätöksen mallipäätös
10. Maakunnan tekemän Hallintopäätöksen malliehdot (luonnos);
11. Hallintopäätöksen liitteeksi tuleva Palvelukuvausmalli (luonnos) 

sekä.
12. Palveluntuottajan ja maakunnan välillä laadittavan Sopimuksen 

mallipohja (luonnos).

Hallintopäätöksen ehdot asiakirjamalli on suunniteltu niin, että mikä 
tahansa maakunta voisi halutessaan ottaa sen käyttöön hyvin pienin 
muutoksin. Niiltä osin kun maakunnan on tarve tarkentaa omia 
alueellisia käytäntöjään ja näistä nousevia vaatimuksia, asiakirjamalli 
viittaa palvelukuvaukseen (liite 1). Palvelukuvaukseen on sisällytetty 
tarkempaa tietoa palvelujen sisällöistä ja toiminnallista kuvausta sekä 
näistä esiin nousevia vaatimuksia.

Hallintopäätöksen ehtojen ja palvelukuvauksen välinen suhde on 
pyritty tekemään selkeäksi käyttämällä yhtenäistä otsikointia. Eri 
asiakirjamalleista on siten helppo löytää samaa asiaa koskevia ehtoja.
Asiakirjamallien ensimmäisellä sivulla on kuvattu kunkin 
asiakirjamallin lukuohje.

Lausunnonantajia pyydetään arvioimaan asiakirjakokonaisuuden 
hallittavuutta ja ehtojen selkeyttä. Lisäksi pyydetään arvioimaan 
mahdollistavatko mallit erilaisten palveluntuottajien toimimisen 
asiakasseteli ja henkilökohtaisen budjetin palveluntuottajina sekä 
turvaavatko ne riittävästi asiakkaan oikeuksia saada laadukkaita 
sosiaali- ja terveyspalveluita.

Lausuttavat asiakirjaluonnokset löytyvät osoitteesta 
http://alueuudistus.fi/hallintopaatos-ja-sopimus

Vastaajia pyydetään vastaamaan kyselyyn 15.6.2018 mennessä. 
Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Anne Arvonen, p 0295 163285, 
erityisasiantuntija Linda Soikkeli, p. 0295 163295 ja johtaja Tuija 
Kumpulainen, p. 0295 163280, sähköposti muotoa 
etunimi.sukunimi(at)stm.fi.”

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa laajalla jakelulla, 
mm. maakuntien sote –muutosjohtajilta, sairaanhoitopiireiltä, suurilta 
kaupungeilta sekä kolmannen sektorin toimijoilta. 
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Sairaanhoitopiirin johtaja on käynyt keskustelua Satakunnan 
maakuntavalmistelun kanssa, ja on sovittu että sairaanhoitopiiri 
osallistuu Satakunnan maakunnan yhteisen lausunnon valmisteluun. 
Lausunnon kohteena olevat asiakirjamallit koskevat tulevan 
maakunnan toimintaa, eivätkä suoranaisesti liity sairaanhoitopiirin 
nykyiseen toimintaan.  

Sairaanhoitopiiristä maakunnan yhteiseen lausuntoon omat 
kommenttinsa antavat sairaanhoitopiirin johtaja, sosiaalipalveluiden 
johtaja, fysiatrian ylilääkäri sekä talousjohtaja. 

Sairaanhoitopiirin näkökulmat tulevat huomioiduksi osana 
maakuntavalmistelun antamaa yhteistä lausuntoa, joten 
sairaanhoitopiirin omalle erilliselle lausunnolle ei ole näin ollen 
tarvetta. 

TM

Sairaanhoitopiirin 
johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää

että sairaanhoitopiiri osallistuu Satakunnan maakunta- ja 
sotevalmistelun yhteisen lausunnon valmisteluun 

että sairaanhoitopiiri ei anna asiasta omaa erillistä lausuntoa.

Päätös yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan 
ehdotuksen.

Täytäntöönpano pöytäkirjanote:
- STM / kirjaamo@stm.fi
- Satakunnan maakunta- ja sotevalmistelu / muutosjohtajat

Lisätiedot sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto
puh. 044 707 7782
sähköposti: etunimi.sukunimi@satshp.fi
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Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Porissa 12.6.2018

Tero Mäkiranta
pöytäkirjanpitäjä
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