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Palaute suoran valinnan sosiaali- ja terveyskeskusten 
korvausmalleihin kehittyvästä ohjeistuksesta (STM091:00/2017, 
STM/3421/ 2017) 
 
 

Itä-Suomen yliopiston (UEF) kommentit lausuntoa varten: 
 

Hallintopäätös. Suoran valinnan palvelut. 
 
Ehdotetut lisäykset tekstiin näkyvät punaisella alla. Keskeiset esille nousseet 
asiat ovat: 

 kohta 4.11.1 (1): täydennyskoulutuksen tulee olla hoitosuositusten mu-
kaista 

 kohta 4.11.2 (1): ehdot koulutuksessa oltava samat maakunnan palve-
luntuottajilla ja muilla palveluntuottajilla. Myös oman maakunnan ul-
kopuolelta tulevia opiskelijoita palveluntuottaja on velvollinen otta-
maan 

 4.11.2 (2): Oppilaitokset määrittelevät opetusta ja koulutusta koskevat, 
kriteerit, tavoitteet ja sisällön, joista sovitaan oppilaitoksen, maakunnan 
ja palveluntuottajan välisissä koulutussopimuksissa. 

 4.11.3 (1): Kehittämistyössä ei tule poiketa hoitosuosituksista (ilman 
maakunnan suostumusta). 

 Esitetään lisättäväksi kohta 4.11.3 (4): Yliopistosairaalamaakunnilla on 
erityinen tehtävä yliopistosairaalan vastuualueen maakunnissa tehtä-
vän sosiaali- ja terveydenhuollon akateemisen tutkimuksen koordinoin-
nissa. Yliopistosairaalamaakunnan koordinoima monitieteinen  tutki-
mustoimikunta vastaa yliopistosairaalan vastuualueella olevissa maa-
kunnissa valtion tutkimusrahoituksen kohdentamista koskevasta esi-
tyksestä. 

 Lisäksi esitetään, että tekstissä otetaan huomioon keskeisesti yliopisto-
jen lääketieteen ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon tieteenalojen 
opetukseen ja koulutukseen liittyvät sivuvirat opetusta ja koulutusta 
tuottavissa yksiköissä. 

 
4. 11. Kouluttaminen ja kehittäminen 
4.11.1  Henkilöstön kouluttaminen 
1. Palveluntuottajan on huolehdittava siitä, että henkilöstö osallistuu riittä-

västi täydennyskoulutukseen ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen lainsää-
dännön vaatimusten, hoitosuositusten, sosiaali- ja terveydenhuollon täy-
dennyskoulutussuositusten sekä alan hyvien käytäntöjen mukaisesti.  

2. Palvelutuottajan on seurattava henkilöstönsä osaamista ja säännöllisesti toi-
mitettava tietoa henkilöstön ammattitaidon ylläpitämisestä maakunnan 
päättämällä tavalla ja luvun 7 mukaisesti.  
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4.11.2 Muu kouluttaminen 
1. Palveluntuottajan on otettava sosiaalihuollon ja terveydenhuollon opiskeli-

joita palveluyksikössä annettavaan koulutukseen ja siihen liittyvään harjoit-
teluun koulutuksesta vastaavan yliopiston ja maakunnan osoituksen mukai-
sesti samoilla ehdoilla kuin maakunnallisen liikelaitoksen yksiköiden.  Pal-
veluntuottaja on velvollinen ottamaan myös oman maakunnan ulkopuolelta 
sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoita. 

2. Palveluntuottaja on huolehdittava opiskelijoiden ja palvelua suorittavien 
henkilöiden asianmukaisesta ohjauksesta, huomioiden työssä esiintyvät ris-
kit. Lisäksi palveluntuottajan on huolehdittava opiskelijoihin liittyvistä vel-
voitteista, koulutuksesta ja valvonnasta koulutusvastuussa olevan oppilai-
toksen erillisten ohjeiden mukaan. Oppilaitokset määrittelevät opetusta ja 
koulutusta koskevat, kriteerit, tavoitteet ja sisällön, joista sovitaan oppilai-
toksen, maakunnan ja palveluntuottajan välisissä koulutussopimuksissa. 
Palveluntuottajille maksettavista koulutuskorvauksista ja korvausmenette-
lystä säädetään järjestämislaissa. Palveluntuottajalle ei makseta yllä kuva-
tusta toiminnasta muita korvauksia, ellei lailla toisin säädetä tai koulutuk-
sen järjestäjän kanssa ole erikseen toisin sovittu. 
 

4.11.3 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 
1. Palveluntuottajan on aktiivisesti ja oma-aloitteisesti kehitettävä toimin-

taansa maakunta- ja palvelustrategian tavoitteiden (luku 1) saavuttamiseksi. 
Kehittämistyössä ei tule poiketa hoitosuosituksista ja yleisesti hyväksytyistä 
hoito- ja työkäytännöistä ilman maakunnan suostumusta.  

2. Palveluntuottajan on tuotettava tietoa omiin ja maakunnan tiedolla johtami-
sen tarpeisiin sekä yhdessä sovittuihin kehittämishankkeisiin luvun 7 mu-
kaisesti. Pyydettäessä palveluntuottajan on toimitettava maakunnalle lisä-
tietoja toimintansa kehittämisestä maakunnan päättämällä tavalla.  

3. Palveluntuottajan on osallistuttava maakunnan johtamaan tutkimus- ja ke-
hittämistoimintaan, hyvien käytäntöjen levittämiseen sekä muuhun alueel-
liseen yhteistyöhön maakunnan päättämällä tavalla.  

4. Yliopistosairaalamaakunnissa palvelutuottajien tulee osallistua potilaiden 
(asiakkaiden) tutkimusten ja hoidon tieteelliseen tutkimukseen ja innovaa-
tiotoimintaan. 

5. Yliopistosairaalamaakunnilla on erityinen tehtävä yliopistosairaalan vas-
tuualueen maakunnissa tehtävän sosiaali- ja terveydenhuollon yliopistota-
soisen tutkimuksen koordinoinnissa. Yliopistosairaalamaakunnan koordi-
noima tutkimustoimikunta vastaa yliopistosairaalan vastuualueella olevissa 
maakunnissa valtion tutkimusrahoituksen kohdentamista koskevasta esi-
tyksestä. 


