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Sosiaali- ja terveysministeriö

Liite
Pykälämuutosehdotukset koskien perustuslakivaliokunnan lausuntoa PeVL 65/2018 vp esitysten HE 16/2018 vp ja HE 52/2017 vp osalta
Muutokset on merkitty keltaisella.
StV mietintöluonnoksessa oleva muoto
Valinnanvapauslaki
2§
Määritelmät

Uusi ehdotettu muoto
Valinnanvapauslaki
2§
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

Tässä laissa tarkoitetaan:

3) asiakassuunnitelmalla asiakirjaa, joka sisältää yhteenvedon asiakkaalle annettavista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja erikseen
säädetyistä asiakkaalle laadituista sosiaali- ja
terveydenhuollon suunnitelmista sekä sellaiset
palvelun tuottamista koskevat tiedot, jotka ovat
palvelun toteuttamisen kannalta välttämättömiä;

3) asiakassuunnitelmalla asiakirjaa, joka sisältää yhteenvedon asiakkaalle annettavista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja erikseen
säädetyistä asiakkaalle laadituista sosiaali- ja
terveydenhuollon suunnitelmista sekä sellaiset
palvelun tuottamista koskevat tiedot, jotka ovat
palvelun toteuttamisen kannalta välttämättömiä;

5§
Asiakassuunnitelma

5§
Asiakassuunnitelma

Maakunnan on huolehdittava järjestämislain 13
§:n 1 momentin mukaisesti laaja-alaisesti yhteen sovitettuja palveluja tarvitsevien asiakasryhmien ja asiakkaiden tunnistamisesta, palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien määrittelemisestä sekä asiakasta koskevan tiedon hyödyntämisestä eri tuottajien välillä. Tämän toteuttamiseksi edellä tarkoitetuille asiakkaille
laaditaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella
asiakassuunnitelma tuotantovastuusta riippumatta. Asiakassuunnitelma on asiakkaan, maakunnan liikelaitoksen ja muiden palveluntuottajien välisen yhteistyön sekä palvelujen yhteensovittamisen ja suunnittelun väline.

Maakunnan on huolehdittava järjestämislain 13
§:n 1 momentin mukaisesti laaja-alaisesti yhteen sovitettuja palveluja tarvitsevien asiakasryhmien ja asiakkaiden tunnistamisesta, palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien määrittelemisestä sekä asiakasta koskevan tiedon hyödyntämisestä eri tuottajien välillä. Tämän toteuttamiseksi edellä tarkoitetuille asiakkaille
laaditaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella
asiakassuunnitelma tuotantovastuusta riippumatta. Asiakassuunnitelma on asiakkaan, maakunnan liikelaitoksen ja muiden palveluntuottajien välisen yhteistyön sekä palvelujen yhteensovittamisen ja suunnittelun väline.

Asiakassuunnitelma sisältää yhteenvedon asiakkaalle annettavista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja erikseen säädetyistä asiakkaalle laadituista sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmista sekä sellaiset palvelun tuottamista koskevat tiedot, jotka ovat palvelun to-

Asiakassuunnitelma on yhteenveto sisältää yhteenvedon asiakkaalle palvelutarpeen arvionnin perusteella annettavista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja erikseen säädetyistä
asiakkaalle laadituista sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmista. sekä sellaiset palvelun
tuottamista koskevat tiedot, jotka ovat palvelun
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teuttamisen kannalta välttämättömiä. Asiakassuunnitelman yhteenvetoon saa sisällyttää henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä asiakassuunnitelman käyttötarkoituksen kannalta.

toteuttamisen kannalta välttämättömiä. Asiakassuunnitelmaan yhteenvetoon saa sisällyttää
henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä asiakassuunnitelman käyttötarkoituksen kannalta. Asiakassuunnitelmaan sisältyvät:
Maakunnan liikelaitos, sosiaali- ja terveyskes1) luettelo asiakkaalle annettavista sosiaalikus ja suunhoidon yksikkö ovat kukin tuottaja terveydenhuollon palveluista sekä tiedot
miensa palvelujen, osalta vastuussa asiakaspalvelujen alkamisajankohdasta ja uudelsuunnitelman laatimisesta ja, jos asiakkaan palleen arvioimisajankohdasta tai päättymisvelutarve muuttuu, sen muuttamisesta. Palveajankohdasta, palvelut tuottavista palvelunluntuottajalla on oikeus käyttää ja muuttaa asiatuottajista ja palveluyksiköistä sekä palvekassuunnitelmaa siinä laajuudessa kuin se on
luista vastaavista ammattihenkilöistä yhvälttämätöntä asiakkaalle annettavan palvelun
teystietoineen;
toteuttamiseksi.
2) luettelo asiakkaalle laadituista voimassa
olevista sosiaali- ja terveydenhuollon suunMaakunnan liikelaitos vastaa siitä, että asiakasnitelmista, joista säädetään potilaan asesuunnitelma muodostaa asiakkaan palvelutarmasta ja oikeuksista annetun lain
peen kannalta tarkoituksenmukaisen kokonai(785/1992), jäljempänä potilaslaki, 4 a
suuden ja sisältää 2 momentissa tarkoitetun yh§:ssä, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta
teenvedon, sekä siitä, että sitä muutetaan tarvitja oikeuksista annetun lain (812/2000), jältaessa. Maakunnan liikelaitoksen velvollisuujempänä sosiaalihuollon asiakaslaki, 7
desta tehdä yhteistyötä muiden asiakkaan pal§:ssä, sosiaalihuoltolain 39 §:ssä, vanhusveluja toteuttavien palveluntuottajien kanssa
palvelulain 16 §:ssä, vammaisuuden perusasiakassuunnitelmaa laadittaessa ja muutettateella järjestettävistä palveluista ja tukitoiessa säädetään 34 §:n 3 momentissa.
mista annetun lain (380/1987), jäljempänä
vammaispalvelulaki, 3 a §:n 2 momentissa,
Asiakassuunnitelma ei luo asiakkaalle oikeutta
lastensuojelulain (417/2007) 30 §:ssä, toipalveluihin. Asiakkaan oikeus sosiaali- ja termeentulotuesta annetun lain (1412/1997)
veydenhuollon palveluihin ja oikeus saada sosi10 §:n 2 momentissa, päihdehuoltolaissa
aalipalvelun antamista koskeva päätös määräy(41/1986) ja omaishoidon tuesta annetun
tyy sen mukaan, kuin niistä erikseen muualla
lain (937/2005) 7 §:ssä sekä tiedot suunnilainsäädännössä säädetään.
telmien laatimisajankohdista ja suunnitelmat laatineista ammattihenkilöistä yhteystietoineen; sekä
3) luettelo voimassaolevista lähetteistä sekä
tutkimus- ja hoitomääräyksistä.
Maakunnan liikelaitos on vastuussa asiakassuunnitelman laatimisesta 34 §:ssä tarkoitetulla tavalla ja sosiaali- ja terveyskeskus ja
suunhoidon yksikkö ovat kukin tuottamiensa
palvelujen, osalta vastuussa asiakassuunnitelman osuuden laatimisesta 33 §:ssä tarkoitetulla
tavalla. ja, jos asiakkaan palvelutarve muuttuu,
sen muuttamisesta. Palveluntuottajalla on oikeus käyttää ja muuttaa asiakassuunnitelmaa
siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä asiakkaalle annettavan palvelun toteuttamiseksi.
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Maakunnan liikelaitoksen ja suoran valinnan
palveluntuottajan on tarkistettava asiakassuunnitelmaan sisältyviä tietoja tarvittavilta osin
tuottamiensa palvelujen osalta, jos asiakassuunnitelmaan sisältyvissä tiedoissa tapahtuu
muutoksia. Maakunnan liikelaitos on vastuussa
asiakassuunnitelman muuttamisesta, jos asiakkaalle laadittuja erikseen säädettyjä sosiaalija terveydenhuollon suunnitelmia muutetaan 33
tai 34 §:ssä tarkoitetun palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa. Suoran valinnan palveluntuottajan on
ilmoitettava asiakassuunnitelmaan vaikuttavasta asiakkaan palvelutarpeeseen liittyvästä
merkittävästä muutoksesta maakunnan liikelaitokselle, joka laatii tarvittavat muutokset asiakkaan asiakassuunnitelmaan sekä 34 §:ssä tarkoitetulla tavalla tarvittaessa myös erikseen
säädettyihin sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnitelmiin. Asiakassuunnitelmaa muutettaessa on samalla huolehdittava asiakkaan palvelujen yhteensovittamisesta 35 ja 36 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Maakunnan liikelaitos vastaa siitä, että asiakassuunnitelma muodostaa asiakkaan palvelutarpeen kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden ja sisältää 2 momentissa tarkoitetut tiedot yhteenvedon, sekä siitä, että sitä muutetaan
tarvittaessa. Maakunnan liikelaitoksen velvollisuudesta tehdä yhteistyötä muiden asiakkaan
palveluja toteuttavien palveluntuottajien kanssa
asiakassuunnitelmaa laadittaessa ja muutettaessa säädetään 34 §:n 3 momentissa.
Asiakassuunnitelma ei luo asiakkaalle oikeutta
palveluihin. Asiakkaan oikeus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja oikeus saada sosiaalipalvelun antamista koskeva päätös määräytyy sen mukaan, kuin niistä erikseen muualla
lainsäädännössä säädetään.

Valinnanvapauslaki

Valinnanvapauslaki

28 §
Henkilökohtaisella budjetilla tuotettavat palvelut

28 §
Henkilökohtaisella budjetilla tuotettavat palvelut
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Henkilökohtaisella budjetilla maksetaan muita
kuin suoran valinnan palveluihin kuuluvia sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin
3–7, 9–12, 13 a ja 14 kohdan, sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d ja e §:n, vammaispalvelulain 8 §:n, kehitysvammalain 2 §:n 3, 4, 6 ja 10
kohdan tai terveydenhuoltolain 29 §:n mukaisia
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Henkilökohtaisella budjetilla ei voi kuitenkaan saada
palvelua maakunnan liikelaitoksen tuottamana.

Maakunta ei saa sisällyttää henkilökohtaisella
budjetilla maksettaviin palveluihin palveluja,
joihin sisältyy julkisen vallan käyttöä, jollei
tehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle säädetä muussa laissa erikseen. Maakunta
ei saa myöskään ottaa henkilökohtaista budjettia käyttöön järjestämislain 11 §:ssä tarkoitetuissa suuremmiksi kokonaisuuksiksi koottavissa palveluissa eikä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen palveluissa.

Henkilökohtaisella budjetilla maksetaan muita
kuin suoran valinnan palveluihin kuuluvia sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin
3–7, 9–12, ja 13 a ja 14 kohdan, sekä sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d ja e §:n mukaisia
palveluja, vammaispalvelulain 8 §:n mukaisia
palveluja lukuun ottamatta 8 §:n 1 momentissa
tarkoitettuja muita lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisia palveluja, sekä kehitysvammalain 2 §:n 3, 4, ja 6 ja 10 kohdan tai terveydenhuoltolain 29 §:n mukaisia sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluja. Henkilökohtaisella
budjetilla ei voi kuitenkaan saada palvelua
maakunnan liikelaitoksen tuottamana.
Maakunta ei saa sisällyttää henkilökohtaisella
budjetilla maksettaviin palveluihin palveluja,
joihin sisältyy julkisen vallan käyttöä, jollei
tehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle säädetä muussa laissa erikseen. Maakunta
ei saa myöskään ottaa henkilökohtaista budjettia käyttöön järjestämislain 11 §:ssä tarkoitetuissa suuremmiksi kokonaisuuksiksi koottavissa palveluissa eikä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen palveluissa.

30 §
Menettely henkilökohtaista budjettia käytettäessä
Maakunnan liikelaitoksen on huolehdittava asiakkaan neuvonnasta ja ohjauksesta palvelujen
suunnittelussa ja annettava asiakkaalle selvitys
palvelujen saatavuudesta, laadusta ja kustannuksista. Neuvonta, ohjaus ja selvitys on annettava sosiaalihuollon asiakaslain 5 §:ssä tai potilaslain 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

30 §
Menettely henkilökohtaista budjettia käytettäessä
Maakunnan liikelaitoksen on huolehdittava asiakkaan neuvonnasta ja ohjauksesta palvelujen
suunnittelussa ja annettava asiakkaalle selvitys
palvelujen saatavuudesta, laadusta ja kustannuksista. Neuvonta, ohjaus ja selvitys on annettava sosiaalihuollon asiakaslain 5 §:ssä tai potilaslain 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Henkilökohtaisen budjetin myöntäminen edellyttää asiakkaan palvelutarpeen arviointia, asiakassuunnitelman ja erikseen säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmien laatimista sekä henkilökohtaista budjettia koskevan
päätöksen tekemistä. Asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarpeen arvioinnissa
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmien ja hallintopäätöksen tekemisessä on noudatettava, mitä niistä muualla lainsäädännössä
säädetään.

Henkilökohtaisen budjetin myöntäminen edellyttää asiakkaan palvelutarpeen arviointia, asiakassuunnitelman ja erikseen säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmien laatimista sekä henkilökohtaista budjettia koskevan
päätöksen tekemistä. Asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarpeen arvioinnissa
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmien ja hallintopäätöksen tekemisessä on noudatettava, mitä niistä muualla lainsäädännössä
säädetään.
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Henkilökohtaisen budjetin suuruudesta päätettäessä on otettava huomioon eri palvelujen
käyttötarve ja se, mitä palvelujen tuottaminen
maakunnan liikelaitoksen tuottamana maksaisi.
Henkilökohtaisen budjetin suuruus on määriteltävä siten, että asiakas voi saada sillä lainsäädännön vaatimusten ja henkilökohtaisesta budjetista tehdyn päätöksen mukaisesti ne palvelut,
jotka henkilökohtaisella budjetilla on tarkoitettu maksettavaksi. Henkilökohtaisen budjetin
suuruus ei voi kuitenkaan ylittää maakunnan
liikelaitoksen oman tuotannon kustannuksia,
jollei siihen ole asiakkaan tarvitsemiin palveluihin perustuvaa erityistä syytä.

Henkilökohtaisen budjetin suuruudesta päätettäessä on otettava huomioon eri palvelujen
käyttötarve ja se, mitä palvelujen tuottaminen
maakunnan liikelaitoksen tuottamana maksaisi.
Henkilökohtaisen budjetin suuruus on määriteltävä siten, että asiakas voi saada saa sillä lainsäädännön vaatimusten ja henkilökohtaisesta
budjetista tehdyn päätöksen mukaisesti ne palvelut, jotka henkilökohtaisella budjetilla on tarkoitettu maksettavaksi. Henkilökohtaisen budjetin suuruus ei voi kuitenkaan ylittää maakunnan liikelaitoksen oman tuotannon kustannuksia, jollei siihen ole asiakkaan tarvitsemiin palveluihin perustuvaa erityistä syytä.

Asiakkaalla on oikeus valita henkilökohtaisella
budjetilla annettavien palvelujen sisältö ja palvelujen tuottajat tai palvelut toteuttavat henkilöt henkilökohtaista budjettia koskevan päätöksen ja asiakassuunnitelman mukaisesti. Jollei
valittavana ole kyseistä palvelua tuottavaa asiakkaalle sopivaa palveluntuottajaa, maakunnan
liikelaitos vastaa palvelun tuottamisesta asiakkaalle muulla tavoin.
34 §
Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma
maakunnan liikelaitoksessa

Asiakkaalla on oikeus valita henkilökohtaisella
budjetilla annettavien palvelujen sisältö ja palvelujen tuottajat tai palvelut toteuttavat henkilöt henkilökohtaista budjettia koskevan päätöksen ja asiakassuunnitelman mukaisesti. Jollei
valittavana ole kyseistä palvelua tuottavaa asiakkaalle sopivaa palveluntuottajaa, maakunnan
liikelaitos vastaa palvelun tuottamisesta asiakkaalle muulla tavoin.
34 §
Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma
maakunnan liikelaitoksessa

Muissa kuin suoran valinnan palveluissa asiakas saa hakeutua palvelutarpeen arvioinnista
vastaavaan maakunnan liikelaitoksen palveluyksikköön ilman sosiaali- ja terveyskeskuksen
tai suunhoidon yksikön antamaa ohjausta. Asiakkaan ottaminen sairaalaan kiireetöntä sairaanhoitoa varten edellyttää kuitenkin terveydenhuoltolain 52 §:ssä tarkoitettua lääkärin tai
hammaslääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä.

Muissa kuin suoran valinnan palveluissa asiakas saa hakeutua palvelutarpeen arvioinnista
vastaavaan maakunnan liikelaitoksen palveluyksikköön ilman sosiaali- ja terveyskeskuksen
tai suunhoidon yksikön antamaa ohjausta. Asiakkaan ottaminen sairaalaan kiireetöntä sairaanhoitoa varten edellyttää kuitenkin terveydenhuoltolain 52 §:ssä tarkoitettua lääkärin tai
hammaslääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä.

Maakunnan liikelaitos vastaa asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista ja asiakassuunnitelman
sekä erikseen säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmien laadinnasta muissa
kuin suoran valinnan palveluissa. Lisäksi maakunnan liikelaitos on kokonaisvastuussa asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista ja asiakassuunnitelman sekä erikseen säädettyjen sosi-

Maakunnan liikelaitos vastaa asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista ja asiakassuunnitelman
sekä erikseen säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmien laadinnasta muissa
kuin suoran valinnan palveluissa. Lisäksi maakunnan liikelaitos on kokonaisvastuussa asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista ja asiakassuunnitelman sekä erikseen säädettyjen sosi-
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aali- ja terveydenhuollon suunnitelmien laadinnasta, kun asiakas saa suoran valinnan palvelujen lisäksi maakunnan liikelaitoksen tuotantovastuulla olevia palveluja. Sosiaalihuollon asiakkaalle nimettävästä omatyöntekijästä säädetään sosiaalihuoltolain 42 §:ssä.

aali- ja terveydenhuollon suunnitelmien laadinnasta, kun asiakas saa suoran valinnan palvelujen lisäksi maakunnan liikelaitoksen tuotantovastuulla olevia palveluja. Sosiaalihuollon asiakkaalle nimettävästä omatyöntekijästä säädetään sosiaalihuoltolain 42 §:ssä.

Maakunnan liikelaitoksen on oltava palvelutarpeen arvioinnissa ja asiakassuunnitelmaa sekä
erikseen säädettyjä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmia laatiessaan yhteistyössä suoran valinnan palveluntuottajan ja muiden asiakkaan palveluja toteuttavien palveluntuottajien
kanssa. Yhteistyöllä on mahdollistettava se,
että arvioitaessa palvelutarvetta ja laadittaessa
asiakassuunnitelmaa sekä erikseen säädettyjä
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmia asiakas voi asioida mahdollisuuksien mukaan maakunnan liikelaitoksen kanssa sähköisesti tai
muutoin siten, ettei hänen tarvitse asioida maakunnan liikelaitoksessa henkilökohtaisesti, jos
se on palvelun tai hoidon kannalta perusteltua.

Maakunnan liikelaitoksen on oltava palvelutarpeen arvioinnissa ja asiakassuunnitelmaa sekä
erikseen säädettyjä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmia laatiessaan yhteistyössä suoran valinnan palveluntuottajan ja muiden asiakkaan palveluja toteuttavien palveluntuottajien
kanssa. Yhteistyöllä on mahdollistettava se,
että arvioitaessa palvelutarvetta ja laadittaessa
asiakassuunnitelmaa sekä erikseen säädettyjä
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmia asiakas voi asioida mahdollisuuksien mukaan maakunnan liikelaitoksen kanssa sähköisesti tai
muutoin siten, ettei hänen tarvitse asioida maakunnan liikelaitoksessa henkilökohtaisesti, jos
se on palvelun tai hoidon kannalta perusteltua.

Jos maakunnan liikelaitos arvioi, että asiakkaalla on tarve suoran valinnan palveluntuottajan tuotantovastuulla olevaan palveluun, sen on
ohjattava asiakas tämän valitsemaan sosiaali- ja
terveyskeskukseen tai suunhoidon yksikköön.
Maakunnan liikelaitos voi 3 momentissa säädettyä noudattaen arvioida asiakkaan palvelutarpeen ja laatia asiakassuunnitelman sekä erikseen säädetyt sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnitelmat myös suoran valinnan palvelujen
osalta, jos se on asiakkaan palvelutarve huomioon ottaen perusteltua.

Jos maakunnan liikelaitos arvioi, että asiakkaalla on tarve suoran valinnan palveluntuottajan tuotantovastuulla olevaan palveluun, sen on
ohjattava asiakas tämän valitsemaan sosiaali- ja
terveyskeskukseen tai suunhoidon yksikköön.
Maakunnan liikelaitoksen on voi 3 momentissa
säädettyä noudattaen arvioitava asiakkaan palvelutarve ja laadittava asiakassuunnitelma sekä
erikseen säädetyt sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnitelmat myös suoran valinnan palvelujen
osalta, jos se on asiakkaan palvelutarve huomioon ottaen perusteltua.

55 §
Suoran valinnan palveluntuottajan velvollisuudet

55 §
Suoran valinnan palveluntuottajan velvollisuudet

Suoran valinnan palveluntuottaja vastaa palvelujensa tuottamisesta lainsäädännön ja maakunnan 42 §:n mukaisesti asettamien ehtojen mukaisesti. Palveluntuottajan velvollisuus tuottaa
18 §:n 2 momentissa tai 4 momentissa tarkoitettuja palveluja määräytyy palveluyksikön sijaintimaakunnan päätöksen mukaisesti. Palveluntuottaja voi itse määritellä, jollei maakunnan

Suoran valinnan palveluntuottaja vastaa palvelujensa tuottamisesta lainsäädännön ja maakunnan 42 §:n mukaisesti asettamien ehtojen mukaisesti. Palveluntuottajan velvollisuus tuottaa
18 §:n 2 momentissa tai 4 momentissa tarkoitettuja palveluja määräytyy palveluyksikön sijaintimaakunnan päätöksen mukaisesti. Palveluntuottaja voi itse määritellä, jollei maakunnan

7(24)

asettamista ehdoista muuta johdu, millä alueella se tuottaa palveluyksikkönsä ulkopuolelle
annettavia palveluja, jos niitä sisältyy sen palveluihin. Palveluntuottajan on ilmoitettava tällöin ennalta julkisesti maantieteellinen alue,
jolla palveluja tuotetaan.

asettamista ehdoista muuta johdu, millä alueella se tuottaa palveluyksikkönsä ulkopuolelle
annettavia palveluja, jos niitä sisältyy sen palveluihin. Palveluntuottajan on ilmoitettava tällöin ennalta julkisesti maantieteellinen alue,
jolla palveluja tuotetaan.

Suoran valinnan palveluntuottajan on ilmoitettava palvelujensa tuottamista koskevista olennaisista muutoksista. Muutos on olennainen,
jos se koskee 45 §:n 2 momentin mukaisesti ilmoitettuja tai 48 §:n perusteella sovittuja asioita. Palveluntuottajan on tehtävä ilmoitus
maakunnalle ja asiakkailleen vähintään kaksi
kuukautta ennen muutosta. Muista palveluihin
vaikuttavista muutoksista on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen muutosta. Jos
muutos johtuu häiriötilanteen tai poikkeusolojen vuoksi tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä palvelutuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi, muutoksista on ilmoitettava viipymättä sen jälkeen, kun tuottajalla on niistä tieto.
Ilmoitus tehdään 77 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettua tuottajahallintapalvelua
käyttäen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä siitä, milloin
45 §:n 2 momentin mukaisesti ilmoitettuja ja
48 §:n perusteella sovittuja asioita koskevat
muutokset palvelujen tuottamisessa ovat olennaisia.

Suoran valinnan palveluntuottajan on ilmoitettava palvelujensa tuottamista koskevista olennaisista muutoksista. Muutos on olennainen,
jos se koskee 45 §:n 2 momentin mukaisesti ilmoitettuja tai 48 §:n perusteella sovittuja asioita. Palveluntuottajan on tehtävä ilmoitus
maakunnalle ja asiakkailleen vähintään kaksi
kuukautta ennen muutosta. Muista palveluihin
vaikuttavista muutoksista on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen muutosta. Jos
muutos johtuu häiriötilanteen tai poikkeusolojen vuoksi tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä palvelutuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi, muutoksista on ilmoitettava viipymättä sen jälkeen, kun tuottajalla on niistä tieto.
Ilmoitus tehdään 77 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettua tuottajahallintapalvelua
käyttäen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä siitä, milloin
45 §:n 2 momentin mukaisesti ilmoitettuja ja
48 §:n perusteella sovittuja asioita koskevat
muutokset palvelujen tuottamisessa ovat olennaisia.

Suoran valinnan palveluntuottajan on tehtävä
toiminta-alueellaan yhteistyötä maakunnan ja
kuntien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi maakunnan kanssa tekemässään sopimuksessa määritellyllä tavalla.

Suoran valinnan palveluntuottajan on tehtävä
toiminta-alueellaan yhteistyötä maakunnan ja
kuntien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi maakunnan kanssa tekemässään sopimuksessa määritellyllä tavalla.

Suoran valinnan palveluntuottajan velvollisuudesta ottaa palveluyksikössään annettavaan
koulutukseen ja siihen liittyvään harjoitteluun
terveydenhuollon opiskelijoita säädetään järjestämislain 23 §:ssä.

Suoran valinnan palveluntuottajan velvollisuudesta ottaa palveluyksikössään annettavaan
koulutukseen ja siihen liittyvään harjoitteluun
terveydenhuollon opiskelijoita säädetään järjestämislain 23 §:ssä.

Suoran valinnan palveluntuottajan on valmiussuunnitelmin sekä muilla toimenpiteillään varauduttava sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteitä edellyttäviin normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin maakunnan 42
§:n mukaisesti asettamien ehtojen mukaisesti

Suoran valinnan palveluntuottajan on valmiussuunnitelmin sekä muilla toimenpiteillään varauduttava sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteitä edellyttäviin normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin maakunnan 42
§:n mukaisesti asettamien ehtojen mukaisesti
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sekä osallistuttava järjestämislain 52 §:ssä tarkoitettuihin maakunnan varautumistoimiin.

sekä osallistuttava järjestämislain 52 §:ssä tarkoitettuihin maakunnan varautumistoimiin.

Suoran valinnan palveluntuottajan on ilmoitettava 77 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettua
tuottajahallintapalvelua käyttäen ajantasaisesti
palveluun pääsyn tosiasialliset odotusajat. Tiedot on annettava asiakkaalle pyydettäessä myös
suullisesti tai kirjallisesti. Odotusajat eivät saa
ylittää terveydenhuoltolain 51 §:ssä säädettyjä
hoitoon pääsyn enimmäisaikoja.

Suoran valinnan palveluntuottajan on ilmoitettava 77 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettua
tuottajahallintapalvelua käyttäen ajantasaisesti
palveluun pääsyn tosiasialliset odotusajat. Tiedot on annettava asiakkaalle pyydettäessä myös
suullisesti tai kirjallisesti. Odotusajat eivät saa
ylittää terveydenhuoltolain 51 §:ssä säädettyjä
hoitoon pääsyn enimmäisaikoja.

65 §
Kiinteä korvaus suoran valinnan palveluntuottajalle

Suoran valinnan palveluntuottajan on järjestettävä tietohallintonsa siten, että suoran valinnan palveluiden asiakas- ja potilastietojen käsittely on eriytetty muusta tietojenkäsittelystä.
65 §
Kiinteä korvaus suoran valinnan palveluntuottajalle

Suoran valinnan palveluntuottaja saa jokaisesta
listautuneesta asiakkaasta maakunnan määrittelemän kiinteän korvauksen, jonka suuruus perustuu tarvetekijöihin. Asiakaskohtainen korvaus maksetaan siltä ajalta, jona suoran valinnan palveluntuottaja on vastuussa 18 §:n mukaisista palveluista.

Suoran valinnan palveluntuottaja saa jokaisesta
listautuneesta asiakkaasta maakunnan määrittelemän kiinteän korvauksen, jonka suuruus perustuu tarvetekijöihin. Asiakaskohtainen korvaus maksetaan siltä ajalta, jona suoran valinnan palveluntuottaja on vastuussa 18 §:n mukaisista palveluista.

Maakunnan on osoitettava talousarviossaan
kiinteisiin korvauksiin vähintään puolet suunhoidon yksikköjen suoran valinnan palvelujen
korvauksiin osoittamastaan määrärahasta sekä
vähintään kaksi kolmasosaa sosiaali- ja terveyskeskusten suoran valinnan palvelujen korvauksiin osoittamastaan määrärahasta.

Maakunnan on osoitettava talousarviossaan
kiinteisiin korvauksiin vähintään puolet suunhoidon yksikköjen suoran valinnan palvelujen
korvauksiin osoittamastaan määrärahasta sekä
vähintään kaksi kolmasosaa sosiaali- ja terveyskeskusten suoran valinnan palvelujen korvauksiin osoittamastaan määrärahasta.

Asiakaskohtaista kiinteän korvauksen suuruutta
määritettäessä maakuntien on noudatettava
kansallisia tarvetekijöitä. Suun terveydenhuollossa kansallisia tarvetekijöitä ovat asiakkaiden
ikä, sukupuoli, sairastavuus ja sosio-ekonomiset tekijät. Muissa suoran valinnan palveluissa
tarvetekijöitä ovat asiakkaiden ikä, sukupuoli,
sairastavuus, työssäkäynti ja muut sosioekonomiset tekijät. Sairastavuutta koskevia tarvetekijöitä ovat suoran valinnan palvelujen käyttöön
vaikuttavat merkittävät sairaudet ja sairausryh-

Asiakaskohtaista kiinteän korvauksen suuruutta
määritettäessä maakuntien on noudatettava
kansallisia tarvetekijöitä. Suun terveydenhuollossa kansallisia tarvetekijöitä ovat asiakkaiden
ikä, sukupuoli, sairastavuus ja sosio-ekonomiset tekijät. Muissa suoran valinnan palveluissa
tarvetekijöitä ovat asiakkaiden ikä, sukupuoli,
sairastavuus, työssäkäynti ja muut sosioekonomiset tekijät. Sairastavuutta koskevia tarvetekijöitä ovat suoran valinnan palvelujen käyttöön
vaikuttavat merkittävät sairaudet ja sairausryh-
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mät. Sosioekonomisissa tekijöissä otetaan huomioon koulutustaso, työllisyys ja muita vastaavia tekijöitä, joiden on tutkimuksissa todettu
vaikuttavan palvelujen käyttöön tai siitä aiheutuneisiin kustannuksiin.

mät. Sosioekonomisissa tekijöissä otetaan huomioon koulutustaso, työllisyys ja muita vastaavia tekijöitä, joiden on tutkimuksissa todettu
vaikuttavan palvelujen käyttöön tai siitä aiheutuneisiin kustannuksiin.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 3 momentissa tarkoitetuista kansallisista
tarvetekijöistä ja niiden painokertoimet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee sosiaali- ja
terveysministeriölle esityksen tarvetekijöiksi ja
niiden painokertoimiksi.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin voidaan antaa tarkempia säännöksiä 2
momentissa tarkoitetuista kiinteän korvauksen
määristä sekä 3 momentissa tarkoitetuista kansallisista tarvetekijöistä ja niiden painokertoimet painokertoimista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee sosiaali- ja terveysministeriölle
esityksen tarvetekijöiksi ja niiden painokertoimiksi valmistelee tarvetekijöille painokertoimet.

69 §

69 §

Suoran valinnan palveluntuottajille maksettavat muut korvaukset

Suoran valinnan palveluntuottajille maksettavat muut korvaukset

Maakunta ja suoran valinnan palveluntuottaja
saavat sopia palveluntuottajalle kiinteän korvauksen lisäksi maksettavista muista korvauksista. Muiden korvausten avulla maakunta voi
ottaa huomioon oman alueensa asukastiheydessä, syrjäisyydessä, kielellisissä olosuhteissa
ja muissa vastaavissa olosuhteissa ilmenevät
erilaiset paikalliset olosuhteet.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
valtakunnallisen yhdenvertaisuuden ja 63 §:ssä
tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi tarpeellisia säännöksiä suoran valinnan palveluntuottajalle maksettavien muiden korvausten tarkemmista perusteista.

Maakunta ja suoran valinnan palveluntuottaja
saavat sopia palveluntuottajalle kiinteän korvauksen lisäksi maksettavista muista korvauksista. Muiden korvausten avulla maakunta voi
ottaa huomioon oman alueensa asukastiheydessä, syrjäisyydessä, kielellisissä olosuhteissa
ja muissa vastaavissa olosuhteissa ilmenevät
erilaiset paikalliset olosuhteet.
Maakunta voi maksaa maakunnan liikelaitokselle erillisen korvauksen palvelutuotannon häiriötilanteesta johtuvasta, äkillisestä ja pakottavasta suoran valinnan palvelutuotannon laajentamistarpeesta seuraavien ylimääräisten kustannusten kattamiseksi.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
valtakunnallisen yhdenvertaisuuden ja 63 §:ssä
tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi tarpeellisia säännöksiä suoran valinnan palveluntuottajalle maksettavien muiden korvausten tarkemmista perusteista.

74 §
74 §
Kansaneläkelaitoksen tehtävät korvausten mak- Kansaneläkelaitoksen tehtävät korvausten maksatuksessa
satuksessa
Kansaneläkelaitos vastaa tämän lain mukaisiin
suoran valinnan palveluntuottajille 64 ja 65 §:n

Kansaneläkelaitos vastaa tämän lain mukaisiin
suoran valinnan palveluntuottajille 64 ja 65 §:n
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sekä 67—69 §:n perusteella maksettaviin korvauksiin liittyvän valtakunnallisen maksuliikenteen hallinnoinnista ja teknisestä toteutuksesta. Kansaneläkelaitos määrittelee yhteistyössä maakuntien kanssa yhtenäiset menettelyt
korvausten maksatuksessa. Maakunnat vastaavat korvausten sisällöstä ja niiden kohdentumisesta.

sekä 67—69 §:n perusteella maksettaviin korvauksiin liittyvän valtakunnallisen maksuliikenteen hallinnoinnista ja teknisestä toteutuksesta. Kansaneläkelaitos määrittelee yhteistyössä maakuntien kanssa yhtenäiset menettelyt
korvausten maksatuksessa. Maakunnat vastaavat korvausten sisällöstä ja niiden kohdentumisesta.

Kansaneläkelaitos laskee 65 §:n mukaiset kiinteät korvaukset valtioneuvoston asetuksella
päätettyjen painokertoimien ja maakunnan
päättämän keskimääräisen asiakaskohtaisen euromäärän perusteella. Korvaus
maksetaan suoran valinnan palveluntuottajille
kokonaissummana ilman asiakaskohtaista erittelyä. Maakunnalla ja palvelun tuottajalla ei ole
oikeutta saada tietoa asiakaskohtaisista painokertoimista.

Kansaneläkelaitos laskee 65 §:n mukaiset kiinteät korvaukset valtioneuvoston asetuksella
päätettyjen painokertoimien ja maakunnan
päättämän keskimääräisen asiakaskohtaisen euromäärän perusteella. Korvaus maksetaan suoran valinnan palveluntuottajille kokonaissummana ilman asiakaskohtaista erittelyä. Maakunnalla ja palvelun tuottajalla ei ole oikeutta
saada tietoa asiakaskohtaisista painokertoimista. Siitä poiketen mitä julkisuuslain 11 §:ssä
säädetään, palveluntuottajalla on oikeus saada
suoran valinnan palvelun korvaustason selvittämistä varten Kansaneläkelaitokselta ainoastaan kiinteän korvauksen maksatukseen liittyvät yhteenvetotiedot asiakkaidensa tarvetekijöiden lukumääristä.

Kansaneläkelaitos on rekisterinpitäjä kiinteän
korvauksen laskennassa tarvittavalle henkilörekisterille. Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaiden valitsemien palveluntuottajien kiinteän korvauksen laskenta ja maksatus.
Rekisterissä on tiedot asiakkaiden valitsemista
suoran valinnan palveluntuottajista, niiden asiakkaista sekä asiakkaita koskevista 65 §:n 4
momentin mukaisesti säädetyistä tarvetekijöistä
ja tarvetekijöiden painokertoimien perusteella
lasketuista asiakaskohtaisista kertoimista. Rekisterin tietoja ei saa luovuttaa muuhun käyttötarkoitukseen. Tiedot säilytetään rekisterissä 12
vuotta. Kiinteän korvauksen laskennassa käytettyjä asiakaskohtaisia tietoja ei saa luovuttaa
muuhun käyttötarkoitukseen.
Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679), jäljempänä tietosuoja-asetus, tarkoitetulla rekisteröidyllä ei ole tietosuoja-asetuksen 18 artiklan
1 kohdan a alakohdan mukaista oikeutta siihen,
että Kansaneläkelaitoksen tulee rajoittaa henkilötietojen käsittelyä silloin, kun se hoitaa tämän
lain mukaista tehtävää.

Kansaneläkelaitos on rekisterinpitäjä kiinteän
korvauksen laskennassa tarvittavalle henkilörekisterille. Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaiden valitsemien palveluntuottajien kiinteän korvauksen laskenta ja maksatus.
Rekisterissä on tiedot asiakkaiden valitsemista
suoran valinnan palveluntuottajista, niiden asiakkaista sekä asiakkaita koskevista 65 §:n 4
momentin mukaisesti säädetyistä tarvetekijöistä
ja tarvetekijöiden painokertoimien perusteella
lasketuista asiakaskohtaisista kertoimista. Rekisterin tietoja ei saa luovuttaa muuhun käyttötarkoitukseen. Tiedot säilytetään rekisterissä 12
vuotta. Kiinteän korvauksen laskennassa käytettyjä asiakaskohtaisia tietoja ei saa luovuttaa
muuhun käyttötarkoitukseen.
Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679), jäl-
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jempänä tietosuoja-asetus, tarkoitetulla rekisteröidyllä ei ole tietosuoja-asetuksen 18 artiklan
1 kohdan a alakohdan mukaista oikeutta siihen,
että Kansaneläkelaitoksen tulee rajoittaa henkilötietojen käsittelyä silloin, kun se hoitaa tämän
lain mukaista tehtävää.

80 §
Kansaneläkelaitoksen oikeus saada tietoja

80 §
Kansaneläkelaitoksen oikeus saada tietoja

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada maakunnilta ja palveluntuottajilta salassapitosäännösten estämättä ja korvauksetta 14 §:n 2 momentissa tarkoitetut laitoshoitoa koskevat tiedot
ja 74 §:ssä tarkoitetun maksatuksen hallinnoimiseksi tarvittavat välttämättömät tiedot
maksujen perusteena olevien asiakkaiden yksilöintitiedoista, asiakkaiden saamista palveluista
ja maksettavien korvausten perusteista.

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada maakunnilta ja palveluntuottajilta salassapitosäännösten estämättä ja korvauksetta 14 §:n 2 momentissa tarkoitetut laitoshoitoa koskevat tiedot
ja 74 §:ssä tarkoitetun maksatuksen hallinnoimiseksi tarvittavat välttämättömät tiedot
maksujen perusteena olevien asiakkaiden yksilöintitiedoista, asiakkaiden saamista palveluista
ja maksettavien korvausten perusteista.

Kansaneläkelaitoksella on lisäksi oikeus saada
salassapitosäännösten estämättä ja korvauksetta
65 §:ssä tarkoitetun kiinteän korvauksen laskemiseksi välttämättömät asiakkaita koskevat tiedot seuraavasti:
1) Eläketurvakeskukselta eläkerekisteristä tiedot asiakkaiden työmarkkina-asemasta ja työkyvyttömyydestä;
2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta hoitoilmoitusrekisteristä asiakkaiden diagnoosi- ja
toimenpidetiedot;
3) työ- ja elinkeinoministeriön työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmän henkilöasiakasrekisteristä työttömyyttä koskevat tiedot;
4) Verohallinnosta asiakkaiden tulo- ja verotiedot;
5) Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä henkilöiden yksilöintitiedot, perhesuhteet sekä syntymä- ja kuolintiedot.

Kansaneläkelaitoksella on lisäksi oikeus saada
salassapitosäännösten estämättä ja korvauksetta
65 §:ssä tarkoitetun kiinteän korvauksen laskemiseksi välttämättömät asiakkaita koskevat tiedot seuraavasti:
1) Eläketurvakeskukselta eläkerekisteristä tiedot asiakkaiden työmarkkina-asemasta ja työkyvyttömyydestä;
2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta hoitoilmoitusrekisteristä asiakkaiden diagnoosi- ja
toimenpidetiedot;
3) työ- ja elinkeinoministeriön työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmän henkilöasiakasrekisteristä työttömyyttä koskevat tiedot;
4) Verohallinnosta asiakkaiden tulo- ja verotiedot;
5) Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä henkilöiden yksilöintitiedot, perhesuhteet sekä syntymä- ja kuolintiedot.

Kansaneläkelaitoksella on oikeus käyttää salassapitosäännösten estämättä kiinteän korvauksen
laskemisessa tarvittavia välttämättömiä tietoja
asiakkaille myöntämiensä lääkkeiden erityiskorvausoikeuksista ja sairausvakuutuksesta
korvatuista lääkkeistä sekä muita lailla säädet-

Kansaneläkelaitoksella on oikeus käyttää salassapitosäännösten estämättä 65 §:ssä tarkoitetun
kiinteän korvauksen laskemisessa tarvittavia
välttämättömiä asiakkaita koskevia tietoja Kansaneläkelaitoksen lääkekorvausrekisteristä
lääkkeiden erityiskorvauksista ja sairausvakuutuksesta korvatuista lääkkeistä. asiakkaille
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tyjen tehtävien hoitamista varten saamiaan tietoja asiakkaiden koulutustasosta, diagnoositiedoista, palvelutarve- ja toimintakykymittaritiedoista, työllisyydestä ja muista sosioekonomista asemaa koskevista tiedoista.

myöntämiensä lääkkeiden erityiskorvausoikeuksista ja sairausvakuutuksesta korvatuista
lääkkeistä sekä muita lailla säädettyjen tehtävien hoitamista varten saamiaan tietoja asiakkaiden koulutustasosta, diagnoositiedoista, palvelutarve- ja toimintakykymittaritiedoista, työllisyydestä ja muista sosioekonomista asemaa
koskevista tiedoista.

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä ja korvauksetta Väestörekisterikeskuksesta tässä laissa säädettyjen
tehtäviensä edellyttämät asiakkaiden yksilöinti- Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada salastiedot.
sapitosäännösten estämättä ja korvauksetta Väestörekisterikeskuksesta tässä laissa säädettyjen
tehtäviensä edellyttämät asiakkaiden yksilöintitiedot.
85 §
85 §
Palveluvelvoitteen asettaminen maakunnan liikelaitokselle

Yksityisen suoran valinnan palveluntuottajan
palvelutuotannon äkillinen lakkaaminen:

Maakunta voi asettaa maakunnan liikelaitokselle velvoitteen tuottaa suoran valinnan palveluja maakunnan asukkaille, jos suoran valinnan
palvelujen tarjonta maakunnan alueella ilman
palveluvelvoitteen asettamista ei ole riittävää
takaamaan palvelujen saatavuus maakunnan
alueella perustuslain 19 §:n 3 momentin edellyttämällä tavalla.
Palveluvelvoitteen asettamista koskevassa päätöksessä maakunnan on määrättävä palveluvelvoitteen piiriin kuuluvista suoran valinnan palveluista, palveluvelvoitteen kestosta

Yksityisen suoran valinnan palveluntuottajan palvelutuotannon lakatessa äkillisesti palveluntuottajan konkurssin tai muun vastaavan
syyn johdosta kyseisen palveluntuottajan asiakas saa suoran valinnan palvelut asuinmaakuntansa liikelaitokseen kuuluvasta suoran valinnan palveluyksiköstä, joka on maakunnan alueella parhaiten hänen saavutettavissaan.
Asiakkaalla, jolle on 1 momentin mukaisesti
osoitettu liikelaitoksen suoran valinnan palveluyksikkö, on oikeus vaihtaa palveluyksikkö 20
§:n 4 momentissa säädetystä määräajasta riippumatta.

89 §

89 §

Sosiaali- ja terveyskeskusten toiminnan aloitus

Sosiaali- ja terveyskeskusten toiminnan aloitus

Maakunnan on siirrettävä 18 §:n 1 ja 2 momentin mukaiset suoran valinnan palvelut tuotettaviksi sosiaali- ja terveyskeskuksiin 1 päivänä
tammikuuta 2023.

Maakunnan on siirrettävä 18 §:n 1 ja 2 momentin mukaiset suoran valinnan palvelut tuotettaviksi sosiaali- ja terveyskeskuksiin 1 päivänä
tammikuuta 2023.

Maakunnan on tehtävä viimeistään 31 päivänä
maaliskuuta 2022 päätökset sosiaali- ja terveyskeskuksiin 1 päivänä tammikuuta 2023 siirrettävistä 18 §:n 2 momentissa tarkoitetuista palveluista, 42 §:ssä tarkoitetuista ehdoista sosiaalija terveydenhuollon suoran valinnan palveluntuottajille sekä 10 luvussa tarkoitetuista sosiaali-

Maakunnan on tehtävä viimeistään 31 päivänä
maaliskuuta 2022 päätökset sosiaali- ja terveyskeskuksiin 1 päivänä tammikuuta 2023 siirrettävistä 18 §:n 2 momentissa tarkoitetuista palveluista, 42 §:ssä tarkoitetuista ehdoista sosiaalija terveydenhuollon suoran valinnan palveluntuottajille sekä 10 luvussa tarkoitetuista sosiaali-
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ja terveydenhuollon suoran valinnan palvelun- ja terveydenhuollon suoran valinnan palveluntuottajille suoritettavista korvauksista.
tuottajille suoritettavista korvauksista.
Jos yksityinen palveluntuottaja haluaa päästä
sosiaali- ja terveydenhuollon suoran valinnan
palveluntuottajaksi 1 päivästä tammikuuta
2023, sen on tehtävä 45 §:ssä tarkoitettu ilmoitus maakunnalle viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2022. Maakunnan on tehtävä päätös yksityisen suoran valinnan palveluntuottajan hyväksymisestä kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Yksityisen suoran valinnan palveluntuottajan tultua hyväksytyksi maakunnan on tehtävä 48 §:ssä tarkoitettu sopimus
tämän kanssa viivytyksettä.

Jos yksityinen palveluntuottaja haluaa päästä
sosiaali- ja terveydenhuollon suoran valinnan
palveluntuottajaksi 1 päivästä tammikuuta
2023, sen on tehtävä 45 §:ssä tarkoitettu ilmoitus maakunnalle viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2022. Maakunnan on tehtävä päätös yksityisen suoran valinnan palveluntuottajan hyväksymisestä kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Yksityisen suoran valinnan palveluntuottajan tultua hyväksytyksi maakunnan on tehtävä 48 §:ssä tarkoitettu sopimus
tämän kanssa viivytyksettä.

Maakunnan on tiedotettava palvelujen siirtämisestä suoran valinnan palveluntuottajien tuotantovastuulle sekä valittavista sosiaali- ja terveyskeskuksista ja valintamenettelystä maakunnan
asukkaille viimeistään 1 päivästä lokakuuta
2022. Maakunnan asukkaan on voitava ilmoittautua sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaaksi
viimeistään mainitusta ajankohdasta.

Maakunnan on tiedotettava palvelujen siirtämisestä suoran valinnan palveluntuottajien tuotantovastuulle sekä valittavista sosiaali- ja terveyskeskuksista ja valintamenettelystä maakunnan
asukkaille viimeistään 1 päivästä lokakuuta
2022. Maakunnan asukkaan on voitava ilmoittautua sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaaksi
viimeistään mainitusta ajankohdasta.

Jos maakunta on saanut 90 §:ssä tarkoitetun lu- Jos maakunta on saanut 90 §:ssä tarkoitetun luvan sosiaali- ja terveyskeskusten toiminnan ai- van sosiaali- ja terveyskeskusten toiminnan aikaisemmalle aloittamiselle tai 91 §:ssä tarkoite- kaisemmalle aloittamiselle tai 91 §:ssä tarkoitetun lisäajan sosiaali- ja terveyskeskusten toimintun lisäajan sosiaali- ja terveyskeskusten toiminnan aloittamiselle, lasketaan 2—4 momen- nan aloittamiselle, lasketaan 2—4 momentissa
tarkoitetut määräajat suhteessa siihen ajankohtissa tarkoitetut määräajat suhteessa siihen
ajankohtaan, kun maakunnassa aloitetaan sosi- taan, kun maakunnassa aloitetaan sosiaali- ja
terveyskeskusten toiminta. Maakunta voi hyaali- ja terveyskeskusten toiminta.
väksyä yksityiset suoran valinnan palveluntuottajat 3 momentissa tarkoitetulla tavalla kuitenkin vasta, kun maakunta on saanut luvan sosiaali- ja terveyskeskusten toiminnan aloittamiselle.
90 §
Lupa sosiaali- ja terveyskeskusten toiminnan
aikaisemmalle aloittamiselle

90 §
Lupa sosiaali- ja terveyskeskusten toiminnan
aikaisemmalle aloittamiselle

Valtioneuvosto myöntää maakunnalle hakemuksesta luvan 18 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen suoran valinnan palvelujen siirtämiselle sosiaali- ja terveyskeskusten tuotantovastuulle ennen 1 päivää tammikuuta 2023, jos:

Valtioneuvosto myöntää maakunnalle hakemuksesta luvan 18 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen suoran valinnan palvelujen siirtämiselle sosiaali- ja terveyskeskusten tuotantovastuulle ennen 1 päivää tammikuuta 2023 aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2022, jos:
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1) maakunnan liikelaitoksen palvelutuotanto
toimii vakaasti;
2) maakunta on päättänyt, mitä 18 §:n 2 momentissa tarkoitettuja konsultaatio- ja vastaanottopalveluja sisällytetään sosiaali- ja terveyskeskusten tuotantovastuulle;
3) maakunnan liikelaitoksen toiminta on järjestetty siten, että 37 §:n 2 momentissa tarkoitettuja palveluja voidaan antaa sosiaali- ja terveyskeskusten yhteydessä;
4) maakunta on tehnyt 43 §:ssä tarkoitetun päätöksen 42 §:ssä tarkoitetuista suoran valinnan
palveluntuottajille asetettavista ehdoista;
5) maakunnalla on menettely 46 §:ssä tarkoitetulle hyväksymiselle suoran valinnan palveluntuottajaksi;
6) maakunnalla on menettely 81 §:ssä tarkoitetulle suoran valinnan palveluntuottajien valvonnalle;
7) maakunta on päättänyt 64 §:ssä tarkoitetulla
tavalla suoran valinnan palveluntuottajille maksettavista korvauksista;
8) maakunnassa on käytössä sosiaali- ja terveyskeskusten toiminnan edellyttämät tietojärjestelmät ja valmius asiakas- ja potilastiedon
tietoturvalliseen käsittelyyn.

1) maakunnan liikelaitoksen palvelutuotanto
toimii vakaasti;
2) maakunta on päättänyt, mitä 18 §:n 2 momentissa tarkoitettuja konsultaatio- ja vastaanottopalveluja sisällytetään sosiaali- ja terveyskeskusten tuotantovastuulle;
3) maakunnan liikelaitoksen toiminta on järjestetty siten, että 37 §:n 2 momentissa tarkoitettuja palveluja voidaan antaa sosiaali- ja terveyskeskusten yhteydessä;
4) maakunta on tehnyt 43 §:ssä tarkoitetun päätöksen 42 §:ssä tarkoitetuista suoran valinnan
palveluntuottajille asetettavista ehdoista;
5) maakunnalla on menettely 46 §:ssä tarkoitetulle hyväksymiselle suoran valinnan palveluntuottajaksi;
6) maakunnalla on menettely 81 §:ssä tarkoitetulle suoran valinnan palveluntuottajien valvonnalle;
7) maakunta on päättänyt 64 §:ssä tarkoitetulla
tavalla suoran valinnan palveluntuottajille maksettavista korvauksista;
8) maakunnassa on käytössä sosiaali- ja terveyskeskusten toiminnan edellyttämät tietojärjestelmät ja valmius asiakas- ja potilastiedon
tietoturvalliseen käsittelyyn.

Edellytyksenä sosiaali- ja terveyskeskusten toiminnan aikaisemmalle aloittamiselle on lisäksi,
että se ei vaaranna asiakas- eikä potilasturvallisuutta.

Edellytyksenä sosiaali- ja terveyskeskusten toiminnan aikaisemmalle aloittamiselle on lisäksi,
että se ei vaaranna asiakas- eikä potilasturvallisuutta.

Valtioneuvoston päätös valmistellaan sosiaalija terveysministeriössä. Päätös luvan myöntämisestä on tehtävä viivytyksettä sen jälkeen,
kun ministeriölle on toimitettu kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot.

Maakunta voi tehdä hakemuksen valtioneuvostolle aikaisintaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.
Valtioneuvoston päätös valmistellaan sosiaalija terveysministeriössä. Päätös luvan myöntämisestä on tehtävä viivytyksettä sen jälkeen,
kun ministeriölle on toimitettu kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot.

Jos maakunnassa on aloitettu tässä pykälässä
tarkoitetulla tavalla sosiaali- ja terveyskeskusten toiminta ennen 1 päivää tammikuuta 2023,
saa asiakas, joka 21 §:n mukaisesti saa palvelunsa kyseisen maakunnan liikelaitoksesta, valita ennen 1 päivää tammikuuta 2023 sosiaalija terveyskeskuksen kyseisen maakunnan alueelta sekä muun sellaisen maakunnan alueelta,
jossa sosiaali- ja terveyskeskusten toiminta on
aloitettu tässä pykälässä tarkoitetulla tavalla.

Jos maakunnassa on aloitettu tässä pykälässä
tarkoitetulla tavalla sosiaali- ja terveyskeskusten toiminta ennen 1 päivää tammikuuta 2023,
saa asiakas, joka 21 §:n mukaisesti saa palvelunsa kyseisen maakunnan liikelaitoksesta, valita ennen 1 päivää tammikuuta 2023 sosiaalija terveyskeskuksen kyseisen maakunnan alueelta sekä muun sellaisen maakunnan alueelta,
jossa sosiaali- ja terveyskeskusten toiminta on
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Jos asiakas ei valitse sosiaali- ja terveyskeskusta, hän saa 18 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut palvelut sen liikelaitoksen sosiaali- ja terveyskeskuksesta, josta hän 21 §:n mukaisesti
saa palvelunsa.
Jos maakunnassa ei ole aloitettu tässä pykälässä tarkoitetulla tavalla sosiaali- ja terveyskeskusten toimintaa ennen 1 päivää tammikuuta 2023, kyseisen maakunnan liikelaitoksesta 21 §:n mukaisesti palvelunsa saava asiakas ei saa valita ennen 1 päivää tammikuuta
2023 sosiaali- ja terveyskeskusta maakunnista,
joissa sosiaali- ja terveyskeskusten toiminta on
aloitettu tässä pykälässä tarkoitetulla tavalla.

aloitettu tässä pykälässä tarkoitetulla tavalla.
Jos asiakas ei valitse sosiaali- ja terveyskeskusta, hän saa 18 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut palvelut sen liikelaitoksen sosiaali- ja terveyskeskuksesta, josta hän 21 §:n mukaisesti
saa palvelunsa.
Jos maakunnassa ei ole aloitettu tässä pykälässä tarkoitetulla tavalla sosiaali- ja terveyskeskusten toimintaa ennen 1 päivää tammikuuta 2023, kyseisen maakunnan liikelaitoksesta 21 §:n mukaisesti palvelunsa saava asiakas ei saa valita ennen 1 päivää tammikuuta
2023 sosiaali- ja terveyskeskusta maakunnista,
joissa sosiaali- ja terveyskeskusten toiminta on
aloitettu tässä pykälässä tarkoitetulla tavalla.

96 §
Suoran valinnan palvelujen pilotointi

96 §
Suoran valinnan palvelujen pilotointi

Suoran valinnan palvelujen kehittämiseksi toteutetaan pilotointi vuosina 2019—2022. Pilotoinnin tarkoituksena on saada kokemusta suoran valinnan palvelujen palvelukokonaisuuksista ja palveluntuottajien sopimus- ja korvausmalleista, kerätä tietoa valinnanvapauden toteutumisesta suoran valinnan palveluissa sekä tukea sosiaali- ja terveyskeskusten ja suunhoidon
yksiköiden toiminnan käynnistämistä. Pilotointi toteutetaan noudattaen 3 luvun säännöksiä ja se koskee 18 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettuja palveluja.

Suoran valinnan palvelujen kehittämiseksi toteutetaan pilotointi vuosina 2019—2022. Pilotoinnin tarkoituksena on saada kokemusta suoran valinnan palvelujen palvelukokonaisuuksista ja palveluntuottajien sopimus- ja korvausmalleista, kerätä tietoa valinnanvapauden toteutumisesta suoran valinnan palveluissa sekä tukea sosiaali- ja terveyskeskusten ja suunhoidon
yksiköiden toiminnan käynnistämistä. Pilotointi toteutetaan noudattaen 3 luvun säännöksiä ja se koskee 18 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettuja palveluja.

Edellä 18 §:n 1 momentissa tarkoitettuja sosiaali- ja terveydenhuollon suoran valinnan palveluja koskevan pilotin tulee päättyä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021. Mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitettuja suun terveydenhuollon suoran valinnan palveluja koskevan
pilotin tulee päättyä viimeistään vuoden 2022
lopussa. Pilottien hallinnointi siirtyy vuoden
2021 alusta asianomaisille maakunnille.

Edellä 18 §:n 1 momentissa tarkoitettuja sosiaali- ja terveydenhuollon suoran valinnan palveluja koskevan pilotin tulee päättyä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 31 päivänä joulukuuta 2021. Mainitun pykälän 3 momentissa
tarkoitettuja suun terveydenhuollon suoran valinnan palveluja koskevan pilotin tulee päättyä
viimeistään vuoden 2022 lopussa. Pilottien hallinnointi siirtyy vuoden 2021 alusta asianomaisille maakunnille.

Pilottialueen kuntien asukkailla on oikeus valita palveluntuottajakseen alueen pilotissa mukana oleva palveluntuottaja tai vaihtoehtoisesti
oikeus käyttää kunnan tai kuntayhtymän ja

Pilottialueen kuntien asukkailla on oikeus valita palveluntuottajakseen alueen pilotissa mukana oleva palveluntuottaja tai vaihtoehtoisesti
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maakunnan muulla tavalla järjestämiä palveluja.

_________________

oikeus käyttää kunnan tai kuntayhtymän ja
maakunnan muulla tavalla järjestämiä palveluja.
________________________

Palveluntuottajalaki
StV:n mietintöluonnoksessa oleva muoto
3§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) palveluntuottajalla maakuntalain ( / ) 52
§:ssä tarkoitettua maakunnan liikelaitosta sekä
osakeyhtiötä ja muuta yhtiötä, julkista tai yksityistä yhteisöä, osuuskuntaa, säätiötä ja itsenäistä
ammatinharjoittajaa, joka tuottaa 2 kohdassa
tarkoitettuja sosiaalipalveluja tai 3 kohdassa
tarkoitettuja terveyspalveluja;
2) sosiaalipalvelulla sosiaalihuoltolain 14 §:ssä
mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden
järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta;
3) terveyspalvelulla potilaan terveydentilan
määrittämiseksi, hänen terveytensä palauttamiseksi
tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä taikka
muuta vastaavaa käsittelyä, jossa käytetään
lääketieteellisiä menetelmiä tai joka perustuu
lääketieteeseen ja, joita suorittavat terveydenhuollon
ammattihenkilöt tai joita suoritetaan terveydenhuollon palveluyksikössä;
4) palveluyksiköllä hallinnollisesti järjestettyä
kokonaisuutta, jossa tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluja;
5) yhteisellä palveluyksiköllä palveluyksikköä,
jossa toimivat palveluntuottajat ovat sopimuksella
valinneet valtuutetun palveluntuottajan edustamaan heitä rekisteri- ja valvontaviranomaisessa
sekä vastaamaan heidän puolestaan tietyistä
velvoitteista sen mukaan kuin tässä tai muussa
laissa erikseen säädetään;

Palveluntuottajalaki muutosehdotukset pykäliin: (muutosehdotukset punaisella)
3§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) palveluntuottajalla maakuntalain ( / ) 52
§:ssä tarkoitettua maakunnan liikelaitosta sekä
osakeyhtiötä ja muuta yhtiötä, julkista tai yksityistä yhteisöä, osuuskuntaa, säätiötä ja itsenäistä
ammatinharjoittajaa, joka tuottaa 2 kohdassa
tarkoitettuja sosiaalipalveluja tai 3 kohdassa
tarkoitettuja terveyspalveluja;
2) sosiaalipalvelulla sosiaalihuoltolain 14 §:ssä
mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden
järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta;
3) terveyspalvelulla potilaan terveydentilan
määrittämiseksi, hänen terveytensä palauttamiseksi
tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä taikka
muuta vastaavaa käsittelyä, jossa käytetään
lääketieteellisiä menetelmiä tai joka perustuu
lääketieteeseen ja, joita suorittavat terveydenhuollon
ammattihenkilöt tai joita suoritetaan terveydenhuollon palveluyksikössä;
4) palveluyksiköllä hallinnollisesti järjestettyä
kokonaisuutta, jossa tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluja;
5) yhteisellä palveluyksiköllä palveluyksikköä,
jossa toimivat palveluntuottajat ovat sopimuksella
valinneet valtuutetun palveluntuottajan edustamaan heitä rekisteri- ja valvontaviranomaisessa
sekä vastaamaan heidän puolestaan tietyistä
velvoitteista sen mukaan kuin tässä tai muussa
laissa erikseen säädetään;
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6) sairaalalla leikkaustoimintaa, yleisanestesiassa tehtäviä toimenpiteitä tai ympärivuorokautista
lääketieteellistä tai hammaslääketieteellistä hoitotoimintaa harjoittavaa terveyspalveluyksikköä;
7) vaativaa sosiaalihuoltoa tuottavalla palveluyksiköllä sosiaalipalveluyksikköä, jossa tuotetaan
sosiaalihuoltolain 33 a §:ssä tarkoitettuja yhteen koottuja palveluja tai jossa voidaan käyttää
asiakkaan itsemääräämisoikeutta rajoittavia toimenpiteitä;

6) sairaalalla leikkaustoimintaa, yleisanestesiassa tehtäviä toimenpiteitä tai ympärivuorokautista
lääketieteellistä tai hammaslääketieteellistä hoitotoimintaa harjoittavaa terveyspalveluyksikköä;
7) vaativaa sosiaalihuoltoa tuottavalla palveluyksiköllä sosiaalipalveluyksikköä, jossa tuotetaan

4§
Oikeus tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja

4§
Oikeus tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja

Sosiaali- ja terveyspalveluja saa tuottaa vain
palveluntuottaja, joka on rekisteröity ja jonka
palveluyksikkö on rekisteröity 18 §:n mukaisesti 10 §:ssä tarkoitettuun palveluntuottajien
rekisteriin.

Sosiaali- ja terveyspalveluja saa tuottaa vain
palveluntuottaja, joka on rekisteröity ja jonka
palveluyksikkö on rekisteröity 18 §:n mukaisesti 10 §:ssä tarkoitettuun palveluntuottajien
rekisteriin.

Palveluntuottajan ja palveluyksiköiden rekisteröinnin edellytyksistä säädetään 2 luvussa.

Palveluntuottajan ja palveluyksiköiden rekisteröinnin edellytyksistä säädetään 2 luvussa.

sosiaalihuoltolain 33 a §:ssä tarkoitettuja yhteen koottuja palveluja tai jossa voidaan käyttää
asiakkaan itsemääräämisoikeutta rajoittavia toimenpiteitä;
8) valvontaviranomaisella Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa (jäljempänä Valvira) sekä aluehallintovirastoa sen mukaisesti
kuin niiden toimivallasta rekisteröinnissä säädetään tämän lain 12 § :ssä ja toimivallasta valvonnassa lain 21 §:ssä.

Maakunnan liikelaitoksella on 1 momentin estämättä oikeus tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja.
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5§
Palveluntuottaja

5§
Palveluntuottaja

Palveluntuottajan tulee täyttää seuraavat yleiset
edellytykset:
1) palveluntuottaja ei ole konkurssissa ja, jos
tämä on yksityinen henkilö, hän on täyttänyt 18
vuotta eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole
rajoitettu eikä hän ole liiketoimintakiellossa;
2) palveluntuottaja ei ole käyttänyt määräämisvaltaa yhteisössä, joka on viimeksi kuluneiden
viiden vuoden aikana asetettu konkurssiin tai
jonka konkurssi mainittuna aikana on rauennut
varojen puutteessa, ja tuottajan edellä mainittu
toiminta osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi
tuottamaan sosiaali- ja terveyspalveluja;
3) palveluntuottajalla ei ole ulosotossa verovelkoja tai muita julkisia velkoja, velkoja jotka on
palautettu ulosotosta varattomuustodistuksin
eikä muita sellaisia veroihin, lakisääteisiin
eläke-,
tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin
liittyvien velvollisuuksien laiminlyöntejä taikka
ulosotossa muita tämän maksukykyyn nähden
vähäistä suurempia velkoja, jotka vaarantavat
palveluntuottajan luotettavuuden;
4) palveluntuottajan aikaisemmassa toiminnassa ei ole todettu vakavia puutteita asiakasja potilasturvallisuudessa tai jos tällaisia puutteita on ollut, valvontaviranomaisen aikaisemmat huomautukset
ja määräykset ovat johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen ja epäkohtien
poistamiseen;
5) terveyspalvelun tuottajalla on potilasvahinkolain (585/1986) mukainen vakuutus.

Palveluntuottajan tulee täyttää seuraavat yleiset
edellytykset:
1) palveluntuottaja ei ole konkurssissa ja, jos
tämä on yksityinen henkilö, hän on täyttänyt 18
vuotta eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole
rajoitettu eikä hän ole liiketoimintakiellossa;
2) palveluntuottaja ei ole käyttänyt määräämisvaltaa yhteisössä, joka on viimeksi kuluneiden
viiden vuoden aikana asetettu konkurssiin tai
jonka konkurssi mainittuna aikana on rauennut
varojen puutteessa, ja tuottajan edellä mainittu
toiminta osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi
tuottamaan sosiaali- ja terveyspalveluja;
3) palveluntuottajalla ei ole ulosotossa verovelkoja tai muita julkisia velkoja, velkoja jotka on
palautettu ulosotosta varattomuustodistuksin
eikä muita sellaisia veroihin, lakisääteisiin
eläke-,
tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin
liittyvien velvollisuuksien laiminlyöntejä taikka
ulosotossa muita tämän maksukykyyn nähden
vähäistä suurempia velkoja, jotka vaarantavat
palveluntuottajan luotettavuuden;
4) palveluntuottajan aikaisemmassa toiminnassa ei ole todettu vakavia puutteita asiakasja potilasturvallisuudessa tai jos tällaisia puutteita on ollut, valvontaviranomaisen aikaisemmat huomautukset
ja määräykset ovat johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen ja epäkohtien
poistamiseen;
5) terveyspalvelun tuottajalla on potilasvahinkolain (585/1986) mukainen vakuutus.

Edellä 1 momentin 2—4 kohdassa tarkoitettujen edellytysten osalta palveluntuottajalle on
varattava
tilaisuus osoittaa, että edellytykset täyttyvät.

Edellä 1 momentin 2—4 kohdassa tarkoitettujen edellytysten osalta palveluntuottajalle on
varattava
tilaisuus osoittaa, että edellytykset täyttyvät.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään palveluntuottajasta, koskee myös sitä, joka omistuksen, sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella käyttää määräämisvaltaa palveluntuottajan puolesta.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään palveluntuottajasta, koskee myös sitä, joka omistuksen, sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella käyttää määräämisvaltaa palveluntuottajan puolesta.
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Edellä 1 momentin 3 kohdan mukaisessa luotettavuuden arvioinnissa valvontaviranomaisen
on otettava huomioon:
1) palveluntuottajan suunnitellun toiminnan laatu sekä laajuus, palveluala, asiakas- ja potilaskohderyhmä ja näiden
seikkojen asettamat vaatimukset palvelujen laadukkaalle ja turvalliselle järjestämiselle;
2) palveluntuottajan velvoitteiden hoitamista koskeva aiempi menettely, mahdolliset sopimukset velkojien kanssa tai
lakisääteiset maksukyvyttömyysmenettelyt, sekä;
3) kohtien 1 ja 2 mukaisten seikkojen merkitys palveluntuottajan kyvylle vastata
tämän lain mukaisista velvoitteistaan.
Maakunnan liikelaitokseen ei sovelleta tässä
pykälässä säädettyjä edellytyksiä.

6§
Toimitilat, toimintaympäristö ja välineet

6§
Toimitilat, toimintaympäristö ja välineet

Palveluntuottajan toimitilojen ja välineiden on
oltava riittävät ja asianmukaiset. Toimitilan ja
toimintaympäristön on oltava terveydellisiltä ja
muilta olosuhteiltaan annettavalle hoidolle,
kasvatukselle ja muulle huolenpidolle tai tutkimukselle sopiva ja turvallinen.

Palveluntuottajan toimitilojen ja välineiden on
oltava toiminnan sisältöön, laatuun, laajuuteen,
palvelualaan sekä asiakas- ja potilaskohderyhmään nähden riittävät ja asianmukaiset. Toimitilan ja toimintaympäristön on oltava terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan annettavalle hoidolle, kasvatukselle ja muulle huolenpidolle tai
tutkimukselle sopiva ja turvallinen.

Toimitilojen on tuettava asiakkaiden ja potilaiden sosiaalista vuorovaikutusta. Toimitilojen,
toimintaympäristön ja välineiden suunnittelussa
ja käytössä on otettava huomioon esteettömyys
sekä asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset tarpeet ja yksityisyyden suoja.

Toimitilojen on tuettava asiakkaiden ja potilaiden sosiaalista vuorovaikutusta. Toimitilojen,
toimintaympäristön ja välineiden suunnittelussa
ja käytössä on otettava huomioon esteettömyys
sekä asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset tarpeet ja yksityisyyden suoja.
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7§
Henkilöstö

7§
Henkilöstö

Palveluntuottajalla on oltava toiminnan edellyttämä henkilöstö. Henkilöstön määrän on oltava
riittävä asiakkaiden ja potilaiden määrään sekä
heidän avun, tuen ja palvelujen tarpeeseen sekä
siinä tapahtuviin muutoksiin nähden.

Palveluntuottajalla on oltava toiminnan sisällön, laadun, laajuuden, palvelualan sekä asiakas- ja potilaskohderyhmän edellyttämä henkilöstö. Henkilöstön määrän on oltava riittävä
asiakkaiden ja potilaiden määrään sekä heidän
avun, tuen ja palvelujen tarpeeseen sekä siinä
tapahtuviin muutoksiin nähden.

Henkilöstöllä on oltava palveluntuottajan toiminnan edellyttämä, asianmukainen koulutus ja
riittävä kokemus ja ammattitaito ottaen huomioon tuotettavien palvelujen sisältö ja palveluja
käyttävät asiakkaat ja potilaat. Henkilöstöltä
edellytettävään koulutukseen vaikuttavat tuotettavien palvelujen sisältö ja asiakkaiden tai
potilaiden palvelujen tarve. Palveluntuottajan
on lisäksi huolehdittava siitä, että henkilöstö
osallistuu riittävästi täydennyskoulutukseen.
Täydennyskoulutuksen sisällössä on otettava
huomioon henkilöstön peruskoulutus, työn vaativuus ja tehtävien sisältö.
Henkilöstön määrästä ja kelpoisuusvaatimuksista on voimassa lisäksi, mitä niistä muualla
lainsäädännössä erikseen säädetään.

Henkilöstöllä on oltava palveluntuottajan toiminnan edellyttämä, asianmukainen koulutus ja
riittävä kokemus ja ammattitaito ottaen huomioon tuotettavien palvelujen sisältö ja palveluja
käyttävät asiakkaat ja potilaat. Henkilöstöltä
edellytettävään koulutukseen vaikuttavat tuotettavien palvelujen sisältö ja asiakkaiden tai
potilaiden palvelujen tarve. Palveluntuottajan
on lisäksi huolehdittava siitä, että henkilöstö
osallistuu riittävästi täydennyskoulutukseen.
Täydennyskoulutuksen sisällössä on otettava
huomioon henkilöstön peruskoulutus, työn vaativuus ja tehtävien
sisältö.
Henkilöstön määrästä ja kelpoisuusvaatimuksista on voimassa lisäksi, mitä niistä muualla
lainsäädännössä erikseen säädetään.

18 §
Rekisteröintiä koskeva päätös

18 §
Rekisteröintiä koskeva päätös

Valvontaviranomainen rekisteröi palveluntuottajien rekisteriin palveluntuottajan ja sen palveluyksikön, jos ne täyttävät 2 luvussa säädetyt
edellytykset.

Valvontaviranomainen rekisteröi palveluntuottajien rekisteriin palveluntuottajan ja sen palveluyksikön, jos ne täyttävät 2 luvussa säädetyt
edellytykset.

Valvontaviranomaisen on tehtävä päätös palveluntuottajan rekisteröimisestä, palveluyksikön
rekisteröimisestä ja rekisteröinnin muutoksesta
taikka niiden hylkäämisestä. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa rekisteriin merkitsemistä koskevassa päätöksessä asettaa asiakasja potilasturvallisuuden varmistamiseksi välttämättömiä ehtoja koskien palvelutuotantoon

Valvontaviranomaisen on huolehdittava rekisteröintiä koskevan asian riittävästä selvittämisestä. Selvittämisessä on kiinnitettävä erityistä
huomiota palveluntuottajan ilmoittaman toiminnan laatuun, laajuuteen, palvelualaan, asiakasryhmään, ilmoitettujen tietojen keskinäiseen
yhteensopivuuteen, oikeellisuuteen, eheyteen ja
kattavuuteen, palveluntuottajan mahdolliseen
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käytettäviä tiloja, välineitä, henkilöstöä, omaaiempaan toimintaan sekä asian muuhun merkivalvontaa, valvovalle viranomaiselle toimitetta- tykseen asiakas- ja potilasturvallisuudelle.
via tietoja, rekisteröinnin määräaikaisuutta
taikka palvelun sisältöä ja menettelytapoja.
Valvontaviranomaisen on tehtävä päätös palveluntuottajan rekisteröimisestä, palveluyksikön
Yhteisen palveluyksikön rekisteröimistä koske- rekisteröimisestä ja rekisteröinnin muutoksesta
vassa päätöksessä on erikseen todettava valtuu- taikka niiden hylkäämisestä. Valvontavirantettu palveluntuottaja.
omainen voi tarvittaessa rekisteriin merkitsemistä koskevassa päätöksessä asettaa asiakasja potilasturvallisuuden varmistamiseksi välttämättömiä ehtoja koskien palvelutuotantoon
käytettäviä tiloja, välineitä, henkilöstöä, omavalvontaa, valvovalle viranomaiselle toimitettavia tietoja, rekisteröinnin määräaikaisuutta
taikka palvelun sisältöä ja menettelytapoja.
Yhteisen palveluyksikön rekisteröimistä koskevassa päätöksessä on erikseen todettava valtuutettu palveluntuottaja.

20 §
Toiminnan aloittaminen

20 §
Toiminnan aloittaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelun tuottajan toiminnan
aloittamisen tai muutoksen toteuttamisen
edellytyksenä on, että palvelutoiminnan rekisteröinnistä tai sen muutoksesta on tehty 18
§:ssä tarkoitettu päätös.

Sosiaali- ja terveyspalvelun tuottajan toiminnan
aloittamisen tai muutoksen toteuttamisen
edellytyksenä on, että palvelutoiminnan rekisteröinnistä tai sen muutoksesta on tehty 18
§:ssä tarkoitettu päätös.
Maakunnan liikelaitoksella on 1 momentin estämättä oikeus rekisteröintimenettelyn aikana
aloittaa toiminta tai toteuttaa muutos.

27 §
Määräykset ja pakkokeinot

27 §
Määräykset ja pakkokeinot

Jos sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa
tai toteuttamisessa havaitaan asiakas- tai potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita tai muita
epäkohtia taikka toiminta on muutoin tämän tai
muun sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan
lain vastaista, valvontaviranomainen voi antaa
määräyksen puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta. Määräystä annettaessa
on asetettava määräaika, jonka kuluessa tarpeelliset toimenpiteet on suoritettava.

Jos sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa
tai toteuttamisessa havaitaan asiakas- tai potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita tai muita
epäkohtia taikka toiminta on muutoin tämän tai
muun sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan
lain vastaista, valvontaviranomainen voi antaa
määräyksen puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta. Määräystä annettaessa
on asetettava määräaika, jonka kuluessa tarpeelliset toimenpiteet on suoritettava.

22(24)

Valvontaviranomainen voi velvoittaa palveluntuottajan noudattamaan edellä mainittua määräystä sakon uhalla tai uhalla, että palveluntuottajan, sen palveluyksikön tai osan toiminta
taikka toiminnassa käytetyn välineen käyttö
keskeytetään. Jos asiakas- tai potilasturvallisuus sitä edellyttää, toiminta tai välineen käyttö
voidaan määrätä välittömästi keskeytettäväksi
taikka palveluyksikön, sen osan tai välineen
käyttö kieltää välittömästi.
---------------------

Valvontaviranomainen voi velvoittaa palveluntuottajan noudattamaan edellä mainittua määräystä sakon uhalla tai uhalla, että palveluntuottajan, sen palveluyksikön tai osan toiminta
taikka toiminnassa käytetyn välineen käyttö
keskeytetään. Jos asiakas- tai potilasturvallisuus sitä edellyttää, toiminta tai välineen käyttö
on määrättävä välittömästi keskeytettäväksi
taikka palveluyksikön, sen osan tai välineen
käyttö on kiellettävä välittömästi.
--------------------

28 §
Palveluntuottajan rekisteristä poistaminen

28 §
Palveluntuottajan rekisteristä poistaminen

Palveluntuottaja voidaan poistaa palveluntuottajien rekisteristä, jos palveluntuottaja ei enää
täytä 5 §:ssä säädettyjä rekisteröinnin edellytyksiä ja puute on olennainen. Palveluntuottajalle on varattava ennen rekisteristä poistamista
mahdollisuus korjata rekisteröinnin edellytyksissä havaittu, korjattavissa oleva puute.

Palveluntuottaja voidaan poistaa palveluntuottajien rekisteristä, jos palveluntuottaja ei enää
täytä 5 §:ssä säädettyjä rekisteröinnin edellytyksiä ja puute on olennainen. Palveluntuottajalle on varattava ennen rekisteristä poistamista
mahdollisuus korjata rekisteröinnin edellytyksissä havaittu, korjattavissa oleva puute.

Palveluntuottaja poistetaan palveluntuottajien
rekisteristä myös, jos palveluntuottaja pyytää
sitä kirjallisesti.

Palveluntuottaja poistetaan palveluntuottajien
rekisteristä myös, jos palveluntuottaja pyytää
sitä kirjallisesti.

Valvontaviranomainen voi peruuttaa palveluntuottajan rekisteröinnin, jos toiminnassa on
olennaisesti rikottu tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä. Palveluntuottajan rekisteröinnin peruuttamisen edellytyksenä on lisäksi, että valvontaviranomaisen
aikaisemmat huomautukset tai määräykset eivät ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden
puutteiden korjaamiseen tai epäkohtien poistamiseen.

Valvontaviranomainen voi peruuttaa palveluntuottajan rekisteröinnin, jos toiminnassa on
olennaisesti rikottu tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä. Palveluntuottajan rekisteröinnin peruuttamisen edellytyksenä on lisäksi, että valvontaviranomaisen
aikaisemmat huomautukset tai määräykset eivät ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden
puutteiden korjaamiseen tai epäkohtien poistamiseen.

Palveluntuottaja ei saa jatkaa toimintaansa sen
jälkeen, kun palveluntuottajaa koskeva merkintä on poistettu palveluntuottajien rekisteristä
tai palveluntuottajan rekisteröinti on peruutettu.
Jos valtuutettu palveluntuottaja poistetaan rekisteristä, valvontaviranomaisen on kehotettava

Palveluntuottaja ei saa jatkaa toimintaansa sen
jälkeen, kun palveluntuottajaa koskeva merkintä on poistettu palveluntuottajien rekisteristä
tai palveluntuottajan rekisteröinti on peruutettu.
Jos valtuutettu palveluntuottaja poistetaan rekisteristä, valvontaviranomaisen on kehotettava
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muita yhteisen palveluyksikön palveluntuottajia ilmoittamaan uusi valtuutettu palveluntuottaja valvontaviranomaisen antamassa määräajassa, joka on enintään 60 päivää. Jos uutta
valtuutettua palveluntuottajaa ei ilmoiteta valvontaviranomaisen antamassa määräajassa, yhteisen palveluyksikön rekisteröinti poistetaan ja
yhteinen palvelutoiminta päättyy.

muita yhteisen palveluyksikön palveluntuottajia ilmoittamaan uusi valtuutettu palveluntuottaja valvontaviranomaisen antamassa määräajassa, joka on enintään 60 päivää. Jos uutta
valtuutettua palveluntuottajaa ei ilmoiteta valvontaviranomaisen antamassa määräajassa, yhteisen palveluyksikön rekisteröinti poistetaan ja
yhteinen palvelutoiminta päättyy.
Tämän pykälän 1 ja 3-4 momenttia ei sovelleta
maakunnan liikelaitokseen.

29 §
Palveluyksikköä koskevan rekisteröinnin poistaminen

29 §
Palveluyksikköä koskevan rekisteröinnin poistaminen

Palveluyksikköä koskeva rekisteröinti voidaan
poistaa kokonaan tai osittain palvelun tuottajien
rekisteristä, jos palveluntuottaja ilmoittaa toiminnan päättymisestä tai jos palvelun tuottaminen
on lopetettu.

Palveluyksikköä koskeva rekisteröinti voidaan
poistaa kokonaan tai osittain palvelun tuottajien
rekisteristä, jos palveluntuottaja ilmoittaa toiminnan päättymisestä tai jos palvelun tuottaminen
on lopetettu.

Valvontaviranomainen voi peruuttaa palveluyksikön rekisteröinnin, jos rekisteriin merkitseminen
on perustunut palveluntuottajan tahallaan antamiin erehdyttäviin tietoihin tai jos palvelu ei
täytä olennaisilta osin 2 luvussa säädettyjä toimintaedellytyksiä ja aikaisemmat huomautukset tai
määräykset eivät ole johtaneet toiminnassa
esiintyvien puutteiden korjaamiseen tai epäkohtien
poistamiseen.

Valvontaviranomainen voi peruuttaa palveluyksikön rekisteröinnin, jos rekisteriin merkitseminen
on perustunut palveluntuottajan tahallaan antamiin erehdyttäviin tietoihin tai jos palvelu ei
täytä olennaisilta osin 2 luvussa säädettyjä toimintaedellytyksiä ja aikaisemmat huomautukset tai
määräykset eivät ole johtaneet toiminnassa
esiintyvien puutteiden korjaamiseen tai epäkohtien
poistamiseen.

Palveluyksikkö poistetaan rekisteristä myös,
jos palveluyksiköstä vastaavan palveluntuottajan
rekisteröinti poistetaan.

Palveluyksikkö poistetaan rekisteristä myös,
jos palveluyksiköstä vastaavan palveluntuottajan
rekisteröinti poistetaan.

Palveluyksikön toimintaa ei saa jatkaa sen jälkeen, kun palveluyksikköä koskeva merkintä
on

Palveluyksikön toimintaa ei saa jatkaa sen jälkeen, kun palveluyksikköä koskeva merkintä
on
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poistettu palveluntuottajien rekisteristä tai palveluyksikön rekisteröinti on peruutettu.

poistettu palveluntuottajien rekisteristä tai palveluyksikön rekisteröinti on peruutettu.
Tämän pykälän 2-4 momenttia ei sovelleta
maakunnan liikelaitoksen palveluyksiköihin.

42 §
Julkisen palveluntuottajan rekisteröinti

42 §
Julkisen palveluntuottajan rekisteröinti

Jos terveydenhuoltolain (1326/2010) 1 §:n 1
momentissa tai sosiaalihuoltolain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun palvelun taikka valtion järjestämisvastuulle säädetyn palveluntuottaja tekee ilmoituksen 18 §:ssä tarkoitettua rekisteröintiä varten ennen tämän lain voimaantuloa,
palveluntuottaja saa lain voimaantulon jälkeen
jatkaa toimintaansa noudattaen tämän lain
säännöksiä, kunnes rekisteröintiä koskeva päätös on tehty. Rekisteröintipäätös on tehtävä
kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Jos valtion järjestämisvastuulle säädetyn palveluntuottaja tekee ilmoituksen 18 §:ssä tarkoitettua rekisteröintiä varten ennen tämän lain voimaantuloa, palveluntuottaja saa lain voimaantulon jälkeen jatkaa toimintaansa noudattaen tämän lain säännöksiä, kunnes rekisteröintiä koskeva päätös on tehty.
Maakunnan liikelaitoksen on tehtävä ilmoitus
18 §:ssä tarkoitettua rekisteröintiä varten ennen
tämän lain voimaantuloa. Maakunnan liikelaitoksella on oikeus aloittaa toiminta sen estämättä, mitä tämän lain 4 ja 20 §:ssä säädetään.
Rekisteröintipäätös on tehtävä kahden vuoden
kuluessa lain voimaantulosta.

