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SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS: HALLINTOPÄÄTÖKSEN EHDOT 

ASIAKIRJAN LIITE 1: PALVELUKUVAUSMALLI 

Tämä asiakirjapohja sisältää mallin maakuntakohtaisesta palvelukuvauksesta. Malli on osa laissa asiakkaan 

valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki, xx/2018) 43 §:ssä tarkoitettua 

hallintopäätöstä. Asiakirjamallin tarkoituksena on tukea maakuntien työtä valinnanvapauslain 42 §:n mukaisten 

ehtojen asettamisessa palveluntuottajille, jotka tuottavat lain 18 §:ssä säädettyjä sosiaali- ja terveyskeskuksen 

palveluja.  

Asiakirjamallin käyttö ei ole velvoittavaa. Maakunnat voivat hyödyntää asiakirjamallia työnsä tukena, lainsäädännön 

velvoitteet huomioiden. Asiakirjamallin on laatinut sosiaali- ja terveysministeriön alainen Sote-palveluntuottajien 

sopimukset – työryhmä yhteistyössä eri alojen erityisasiantuntijoiden kanssa. Asiakirjaa valmistellut työryhmä on 

pyrkinyt huomioimaan lainsäädännön velvoitteet asiakirjan valmistelutyössä. Sosiaali- ja terveysministeriö tai Sote-

palveluntuottajien sopimukset -työryhmä ei vastaa asiakirjamallin mallilauseiden käytöstä aiheutuvista taloudellisista 

tai ei-taloudellisista vahingoista, virheistä tai ongelmista.  

Tämä asiakirjamalli on osa laajempaa asiakirjamallikokonaisuutta, johon kuuluvat:  

1. Valinnanvapauslain 43 §:n mukainen hallintopäätöksen mallipäätös (maakuntakohtainen sovellus) 

2. Hallintopäätöksen ehdot asiakirjamalli (tämä asiakirja, maakuntakohtainen sovellus) 

3. Palvelukuvausmalli (tämän asiakirjan liite 1, maakuntakohtainen sovellus)  

4. Korvaukset -liitemalli (tämän asiakirjan liite 2, maakuntakohtainen sovellus) 

5. Määritelmät -liitemalli (tämän asiakirjan liite 3, maakuntakohtainen sovellus) sekä 

6. Palveluntuottajan ja maakunnan välillä laadittavan sopimuksen mallipohja (palveluntuottajakohtainen sovellus). 

Hallintopäätöksen ehdot asiakirjamalli on suunniteltu niin, että mikä tahansa maakunta voi halutessaan ottaa ne 

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 

palvelujen sisällöllistä ja toiminnallista kuvausta sekä näistä esiin nousevia vaatimuksia. Lisäksi ehdoissa viitataan 

liitteeseen 2, korvaukset, jossa maakunta kuvaa yksityiskohtaisesti palveluntuottajalle maksettaviin korvauksiin 

liittyviä, maakohtaisia ehtoja. Liitteessä 3, määritelmät on puolestaan avattu eri asiakirjamalleissa käytettyjä 

määritelmiä. Lisäksi malliehdoissa viitataan maakunnan ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen. Koska sopimus on 

alisteinen hallintopäätöksen ehdoille, on tässä malliasiakirjassa esitetyissä ehdoissa aina tarkennettava ne kohdat, 

joista maakunta voi sopia sopimuksessa yksittäisen palveluntuottajan kanssa.  

Hallintopäätöksen ehtojen, palvelukuvauksen sekä sopimuksen välinen suhde on pyritty tekemään selkeäksi 

käyttämällä yhtenäistä otsikointia. Eri asiakirjamalleista on siten helppo löytää samaa asiaa koskevat ehdot. 

Esimerkiksi hallintopäätöksen ehdoissa on kuvattu palvelun saatavuuden osalta keskeisiä, yleisen tason ehtoja. 

Saman otsikon alla palvelukuvauksessa löytyy maakuntakohtaiset tarkennetut huomiot palvelujen saatavuuteen 

liittyvistä vaatimuksista maakunnan erityisolosuhteet huomioiden. Vastaavasti sopimuksessa voidaan täsmentää 

esimerkiksi yksittäisen sosiaali- ja terveyskeskuksen aukioloon liittyviä vaatimuksia, jos maakunnan olosuhteiden, 

kuten harvan asutuksen takia on perusteltua, että aukioloajoissa on poikkeamia eri alueilla toimivien sosiaali- ja 

terveyskeskusten välillä. Asiakirjamalleissa esimerkinomainen kuvaus tai viittaus maakunnan käytäntöihin on erotettu 

tummalla, kursiivilla tekstillä. Tässä palvelukuvauksessa keskeisiä maakuntakohtaisesti päätettäviä asioita on 

merkitty esimerkinomaisesti kursiivilla ja lihavoidulla tekstityypillä. Vähintään näiden kohtien osalta maakunnassa 

odotetaan käytävän priorisointikeskustelua sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluihin liittyen. 

Yhtenäisen otsikoinnin vuoksi palvelukuvauksessa on kohtia, joissa on pelkästään otsikko eikä palvelukuvausta. 

Käytännössä tämä johtuu sitä, että kyseisen otsikon osalta palveluntuottajan tulee noudattaa kansallista 

lainsäädäntöä ja hallintopäätöksen ehtoja, eikä kyseisen kohdan osalta ole malliasiakirjaa laadittaessa havaittu enää 

tarvetta täsmentäville palvelukuvauksille. Ensimmäisen luvun jälkeen palveluntuottajille asetetut ehdot on koottu 11 

laajemman osakokonaisuuden alle ja käytetty otsikointi on yhtenäistetty eri asiakirjamallien välillä. Asiakirjamalleissa 

on pyritty välttämään liitteitä ja välttämättömät liitteet on koottu osaksi sopimusta. Sopimuksen liitteet, kuten 

yhteyshenkilöiden tiedot ovat muutettavissa ketterästi maakunnan hyväksynnällä.  
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LIITE 1 PALVELUKUVAUS 

Tämä palvelukuvaus on laadittu XX.XX.2019 maakunnan X hallintopäätöksen (dnro) liitteeksi.    

1 Palvelukuvauksen tavoitteet 

Valinnanvapauslain 18 §:n mukaiset palvelut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön. Kukin 

maakunnan palveluntuottaja tuottaa palveluja yhtenäisin periaattein ja samalla kustannuksella kuin maakunnan muut 

julkiset ja yksityiset sosiaali- ja terveyskeskukset. Palveluntuottaja tuottaa sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluja 

valtioneuvoston asettamien valtakunnallisten strategisten tavoitteiden sekä maakuntavaltuuston päättämän 

maakuntastrategian, palvelustrategian ja palvelulupauksen mukaisesti. Palveluntuottajan toiminnan tuloksia 

vertaillaan avoimesti ja säännöllisesti maakunnan muihin sosiaali- ja terveyskeskuksiin muun muassa toiminnalle 

asetettujen mitattavien kriteerien avulla. Kriteerejä ovat esimerkiksi: 

 Hoitoon pääsy 

 Hoidon jatkuvuus 

 Hoidon vaikuttavuus 

o Kansallisten Käypä hoito - ja palveluvalikoimaneuvoston suositusten sekä muiden näyttöön 

perustuvien palvelukokonaisuuksien käyttöönotto  

 Asiakaskokemus 

 Kustannustehokkuus 

o Julkisten resurssien rationaalinen käyttö (mukaan lukien päivystys, erikoissairaanhoidon 

lähetteet, lääkemäärääminen) 

Tavoitteena on tuottaa vaikuttavia, yhdenvertaisia, kustannustehokkaita ja asiakaslähtöisiä sosiaali- ja 

terveyskeskuksen palveluja vastuuväestölle sekä kehittää innovatiivisia sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen 

toimintatapoja. 

2 Palveluntuottajan yleiset ehdot  

 Palveluntuottajan yleiset velvollisuudet ja niitä koskevat periaatteet  

Maakunnan hallintopäätöksen ja valinnanvapauslain mukaisesti palveluntuottajan on oltava aktiivisessa 

vuorovaikutuksessa maakunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Oheinen kuva kokoaa eri tilanteita, joissa 

palveluntuottajalta edellytetään ennakoivaa vuorovaikutusta maakunnan tai muiden toimijoiden kanssa.  
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Näihin tilanteisiin liittyviä minimikriteerejä on kuvattu tässä palvelukuvauksessa soveltuvien otsikoiden alla.  

Maakunta ja muut viranomaiset kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voivat soveltuvin osin päättää näistä 

prosesseista tarkemmin muualla ja palveluntuottajilla on mahdollisuus kilpailla suoran valinnan markkinoilla 

ylittämällä nämä minimivaatimukset.  

2.1.1 Menettelytavat merkittävien muutosten ilmoittamiseksi 

Palveluntuottajan tulee välittömästi ilmoittaa maakunnalle, sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuuväestölle (sosiaali- ja 
terveyskeskukselle listautuneille tai listatuille asiakkaille) ja julkisessa tietoverkossa, mikäli tämä ei pysty täyttämään 
hallintopäätöksen, tämän palvelukuvauksen ja sopimuksen mukaisia velvoitteita sekä korjata puutteet 
mahdollisimman pian. Puutteita voivat olla esimerkiksi tuotantokatkos, sisäilmaongelmat tai merkittävä 
henkilöstövaje. Puutteiden korjaaminen ei saa aiheuttaa merkittäviä muutoksia palveluntuottajan ja maakunnan 
välisen sopimuksen liitteissä kuvattuun palveluun, henkilöstöön tai toimitiloihin ilman maakunnan nimeämän 
yhteyshenkilön hyväksyntää.  
 
Palveluntuottajalla ei ole oikeutta muuttaa merkittävästi toimintatapojaan kuten asiakaspalveluprosessejaan tai 
omavalvonta- ja varautumissuunnitelmiaan ilman maakunnan nimeämän yhteyshenkilön suostumusta. 
Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan maakunnan nimeämälle yhteyshenkilölle viipymättä niistä muutoksista tai 
järjestelyistä, tai mistä tahansa muusta sellaisesta seikasta kuten vakuutuksiin liittyvistä muutoksista, joilla voi olla 
vaikutusta palvelun tuottamiseen. Palveluntuottajan on huolehdittava toiminnassaan siitä, että mahdolliset 
toimintatapojen muutokset on käyty läpi henkilökunnan kanssa ja niiden viivytyksetön jalkauttamien on varmistettu 
käytännössä. 
 
Palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaihtaa palveluntuottajan ja maakunnan välisen sopimuksen liitteessä nimettyjä 
sosiaali- ja terveyskeskusten vastuuhenkilöitä ilman maakunnan suostumusta. Jos nimetty henkilö ei kuitenkaan voi 
palveluntuottajasta riippumattomista ja pakottavista syistä osallistua sopimuksen mukaisten palvelujen tuottamiseen, 
palveluntuottajalla on oikeus vaihtaa henkilö sellaiseen osaamiseltaan vastaavaan henkilöön, jonka maakunnan 
nimeämä yhteyshenkilö hyväksyy.  
 
Palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaihtaa palveluntuottajan ja maakunnan välisen sopimuksen liitteessä kuvattuja 
toimitiloja tai muuttaa merkittävästi sopimuksen liitteessä kuvattua henkilöstörakennetta ilman maakunnan 
suostumusta. Jos liitteessä kuvatut tilat tai henkilöstö eivät kuitenkaan palveluntuottajasta riippumattomista ja 
pakottavista syistä sovellu sopimuksen mukaisten palvelujen tuottamiseen, palveluntuottajalla on oikeus vaihtaa 
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toimitiloja ja henkilöstöä sellaisiin ominaisuuksiltaan vastaaviin toimitiloihin ja henkilöstöön, jotka maakunnan 
nimeämä yhteyshenkilö hyväksyy.  
 
Vastuuhenkilöiden, henkilöstörakenteen, toimitilojen, palveluprosessien tai asiakaspalveluprosessien muutos ei saa 
aiheuttaa palvelutuotantokatkoksia. Maakunta ei korvaa muutoksista aiheutuneista kustannuksia. Maakunta voi olla 
hyväksymättä palveluntuottajan esittämiä muutoksia vain perustellusta syystä. Palveluntuottajan on ilmoitettava 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa maakunnalle ja sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuuväestölle odotettavissa 
olevista muutoksista.  
 
Maakunnan nimeämä yhteyshenkilö tekee kirjallisen päätöksen siitä, että se hyväksyy palveluntuottajan ilmoittaman 
merkittävän muutoksen ja toimittaa päätöksen palveluntuottajalle sähköisesti tai muulla tavoin. Maakunnan 
katsotaan hyväksyneen palveluntuottajan ilmoittama merkittävä muutos 30 päivän kuluessa siitä, kuin maakunnan 
nimeämä yhteyshenkilö on saanut palveluntuottajan kirjallisen ilmoituksen merkittävästä muutoksesta tietoonsa, 
mikäli yhteyshenkilön päätös ei ole tähän mennessä saapunut palveluntuottajalle. Merkittävät muutokset eivät 
kuitenkaan voi koskaan olla ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa. 
 
Jos palveluntuottaja ei pysty kohtuullisessa ajassa korjaamaan puutteita maakunnan hyväksymällä tavalla, tarvittaessa 
yhteistyössä toisen palveluntuottajan kanssa, tai maakunta ei hyväksy palveluntuottajan ilmoittamaa merkittävää 
muutosta sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen toteuttamiseen liittyen, maakunnalla on puutteesta riippuen oikeus 
purkaa tai irtisanoa sopimus päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla joko kokonaan tai yksittäisten 
sosiaali- ja terveyskeskusten osalta.  
 
Palveluntuottajalla on oikeus hakea maakunnalta poikkeuslupaa velvollisuudesta tuottaa kaksikielisessä kunnassa 

palveluja molemmilla kielillä. Poikkeusta voi hakea kirjoittamalla perusteltu hakemus maakunnan nimeämälle 

yhteyshenkilölle. Mikäli maakunnan nimeämä yhteyshenkilö hyväksyy perustelut, maakunta ja palveluntuottaja voivat 

aloittaa prosessin yksityiskohtaisen ja erillisen sopimuksen laatimiseksi poikkeusta koskien. Sopimukseen kirjataan 

myös, että maakunta voi peruuttaa poikkeusluvan palveluyksikön sijaintialueen olosuhteiden muuttuessa. 

Palveluntuottajan tulee tehdä ilmoitukset kirjallisesti, lähtökohtaisesti sähköisesti ja varmistaa niiden saapuminen 
perille.  
 

2.1.2 Muut ilmoitukset 
 
Palveluntuottajan on viivytyksettä ilmoitettava maakunnan nimeämälle yhteyshenkilölle ja valvontaviranomaiselle 
kaikista sellaisista tiedossaan olevista olennaisista asioista, joita koskee raportointivelvoite tai joilla saattaisi olla 
vaikutusta palveluntuottajan velvollisuuksien tai asiakkaan oikeuksien toteutumiseen, asiakas- tai 
potilasturvallisuuteen, tietoturvaan tai tietosuojaan.  
 
Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan sopimuksen liitteessä X nimetylle maakunnan nimeämälle 
yhteyshenkilölle ilman aiheetonta viivytystä, mikäli:  

i) Lakisääteisten odotusaikojen toteutumisessa havaitaan ongelmia;  
j) Valvontaviranomainen on kohdistanut palveluntuottajaan toimenpiteitä.  

 
Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan maakunnan liikelaitokselle viipymättä, mikäli sosiaali- ja 
terveyskeskuksen asiakas tarvitsee sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluja kattavamman palvelukokonaisuuden. 
Ilmoitus voi tarkoittaa esimerkiksi lähetettä erikoissairaanhoitoon, ohjausta sosiaalipalveluihin, 
lastensuojeluilmoitusta tai ilmoitusta iäkkään, vammaisen tai muun henkilön tuen tarpeen arvioimiseksi. Ilmoitukset 
on tehtävä lakien, asetusten ja maakunnan liikelaitoksen määrittämällä tavalla.  
 
Palveluntuottajan tulee tehdä ilmoitukset kirjallisesti, lähtökohtaisesti sähköisesti ja niiden saapuminen perille 
maakunnan liikelaitokseen sekä asian käsittelyyn ottaminen tulee varmistaa.  
 
 

2.1.3 Viestinnän sisältöjä  
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Palveluntuottajan on viestittävä palvelujen sisällöstä ja toimintaohjeista käyttäen eri kanavia, jotka ovat saavutettavia 
ja esteettömiä.  Palveluntuottajan on kuvattava viestinnässä selkeästi, mitkä palvelut kuuluvat julkisesti rahoitettuun 
palveluvalikoimaan ja mitä muita palveluja asiakas voi kustantaa omalla rahallaan. Palveluntuottajan on ylläpidettävä 
julkisessa tietoverkossa ajantasaista tietoa vähintään sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteystiedoista, 
yhteydenottotavoista, aukioloajoista, ajanvarausohjeista, asiakasmaksuista, palveluun pääsyn tosiasiallisista 
odotusajoista sekä laatupoikkeamista ja asiakastyytyväisyydestä maakunnan määrittämiä mittareita käyttäen. 
Vastuuväestölle tulee selkeästi ja aktiivisesti tiedottaa mahdollisuudesta valita palveluja antava ammattihenkilö tai 
ammattihenkilöiden moniammatillinen ryhmä, sekä ammattihenkilön valintaan liittyvästä prosessista. 
Palveluntuottaja on velvollinen pitämään vastuuväestön saatavilla tiedot palveluntuottajan sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden moniammatillisista ryhmistä. Lisäksi palveluntuottajan on tiedotettava 
asiakkaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista, tämän oikeussuojakeinoista (muun muassa muistutukset, 
kantelut, valitukset, potilasvahinkoilmoitukset, potilas- ja sosiaaliasiamiehen palvelut) ja palveluntuottajan 
asiakaspalauteprosesseista. Uusien tiedottamisvelvoitteiden ilmetessä, maakunta voi tehdä näistä erillispäätöksen, 
joka palveluntuottajan tulee panna toimeen viimeistään 30 päivän kuluessa siitä kuin palveluntuottajan nimeämä 
yhteyshenkilö on saanut maakunnan päätöksen tietoonsa kirjallisesti.  
 
Palveluntuottajan on julkaistava omavalvontasuunnitelma sekä omavalvontasuunnitelman seurantaan perustuvat 

havainnot ja niihin perustuvat toimenpiteet julkisessa tietoverkossa ja muilla niiden julkisuutta edistävillä tavoilla.  

Yllä kuvatut tiedot on oltava saatavissa palveluyksikkö- ja toimipistekohtaisesti. Asiakkailla tulee olla lakisääteisten 
velvoitteiden puitteissa mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvontaan ja ohjaukseen sekä tulkkaus- ja 
käännöspalveluihin. 
 
Yllä kuvatut ajantasaiset ja oikeat tiedot on myös toimitettava viivytyksettä maakunnalle maakunnan päättämää 
tietojärjestelmää hyödyntäen.  
 
Palveluntuottajan täytyy osallistua ilman erillistä korvausta maakuntien, kuntien, sosiaali- ja terveysministeriön (STM), 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ja muiden viranomaisten yhteisen tiedostusmateriaalin levittämiseen 

maakunnan päättämällä, kohtuullisella tavalla, kuten kiinnittämällä viranomaisten toimittamaa materiaalia 

ilmoitustaululle tai asettamalla sitä asiakkaiden saataville odotushuoneisiin.  

 Palveluntuottajan velvollisuudet asiakkaan valintatilanteissa 

Palveluntuottajan on tarjottava tukea ja neuvontaa asiakkaalle, joka haluaa listautua sosiaali- ja terveyskeskuksen 

asiakkaaksi, vaihtaa sosiaali- ja terveyskeskusta, vaihtaa maakunnan liikelaitosta tai valita muun palveluntuottajan. 

Tässä yhteydessä tarjotun tiedon sekä toiminnan on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. 

Tarpeetonta sosiaali- tai terveydenhuoltopalvelujen kysyntää ei tule luoda. 

Palveluntuottajan on vastaanotettava asukkaiden ilmoituksia koskien palveluntuottajan ja tämän sosiaali- ja 

terveyskeskuksen valintaa huolimatta siitä, valitseeko asukas kyseisen palveluntuottajan tai onko kyse väliaikaisen 

palveluntuottajan ja tämän palveluyksikön valinnasta. Palveluntuottajan on tallennettava asukkaan valinta 

tiedonhallintapalveluun viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun asiakkaan ilmoitus on 

tullut palveluntuottajan tietoon joko suullisesti, kirjallisesti tai muulla tavoin.  

Lisäksi palveluntuottajan on vastaanotettava vähintään tämän palveluja käyttävien asiakkaiden ilmoituksia koskien 

palvelua tuottavan ammattihenkilön tai ammattihenkilöiden moniammatillisen ryhmän valintaa. Palveluntuottaja 

toteuttaa nämä valinnat itse omilla tietojärjestelmillään. 

Asiakkaan asuinpaikasta ja listautumisesta riippumatta asiakkaalle on terveydenhuoltolain, sosiaalihuoltolain ja rajat 

ylittävän terveydenhuoltolain mukaisesti oikeus saada kiireellistä sairaanhoitoa ja sosiaalihuoltoa. Asiakkaalla on 

oikeus saada oleskelupaikkakunnallaan tämän palvelukuvauksen mukaista kiireellistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa 

(mukaan lukien ensiapu) muultakin kuin valitsemaltaan sosiaali- ja terveyskeskukselta tämän aukioloaikoina, jos hän 

oleskelee valitsemansa sosiaali- ja terveyskeskuksen sijaintikunnan ulkopuolella.  

Jos palveluntuottajan asiakas siirtyy maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvaan laitoshoitoon tai saa laitospalveluja 

yli kuukauden ajan, palveluntuottajan tulee varautua vastaanottamaan asiakkaansa takaisin välittömästi laitoshoidon 

tai laitospalvelujen päättymispäivästä lähtien. Vastuu suoran valinnan palveluista siirtyy samalla takaisin asiakkaan 



Sote-keskus: Palvelukuvausmalli (liite 1) - 5.3.2018 luottamuksellinen luonnos. 

9 
 

valitsemalle sosiaali- ja terveyskeskukselle. Maakunnan liikelaitoksella tai muulla laitoshoitoa tai laitospalvelua 

tuottavalla palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa kyseisen palvelun päättymisajankohdasta. Palveluntuottaja 

merkitsee ajankohdan asiakkaan tiedonhallintapalveluun, jos maakunta taikka laitoshoidon tai laitoshuollon antaja ei 

ole tehnyt merkintää. Palveluntuottajan tulee edesauttaa tiedon ja siirtymävaiheen sujuvaa etenemistä. [Esimerkiksi 

laitoshoitoon otto ja suunniteltu uloskirjoitusajankohta on ilmoitettava 24 tunnin kuluessa siitä, kun potilas on 

sisäänkirjoitettu osastolle tai 24 tunnin kuluessa siitä, kun potilaan tarve jatkohoitoon on todettu.] 

Jos palveluntuottajan asiakas on alle kuukauden kestävässä laitoshoidossa, niin sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuu 

asiakkaasta jatkuu katkeamatta. 

3 Palveluntuottajaa koskevat tarkennetut ehdot 
Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

 Muutostilanteet 

Palveluntuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus muutosten johdosta palveluyksikkökohtaisesti, mikäli se ei hyväksy 

maakunnan tekemiä muutoksia hallintopäätökseen, sen liitteisiin tai tehtyyn sopimukseen liittyen. Palveluntuottajan 

on tehtävä irtisanominen kirjallisesti ja osoitettava irtisanomisilmoitus maakunnan yhteyshenkilölle. Irtisanomisaika 

on vähintään kuusi (6) kuukautta. Irtisanomisaikana noudatetaan niitä ehtoja, jotka olivat voimassa ennen muutosta. 

4 Annettavaan palveluun liittyvät ehdot 

 Sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuulla olevat asiakkaat 

Palvelu sisältää sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluiden tuottamisen vastuuväestölle eli sosiaali- ja terveyskeskukselle 

listautuneille tai listatuille asiakkaille. Mikäli asiakas vaihtaa listautumistaan, siirto astuu voimaan siitä päivästä, kun 

asiakas on tehnyt ilmoituksen valinnastaan tiedonhallintapalveluun, jollei asiakas ole ilmoittanut myöhempää 

ajankohtaa asiakkuuden alkamiselle. Jos asiakas on tehnyt ilmoituksen muulla tavoin, on palveluntuottajan 

tallennettava tieto valinnasta viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa asiakkaan ilmoituksen 

saapuessa. Vastuun siirtymistä on kuvattu tarkemmin tämän asiakirjan luvussa 2.2. Asumispalvelujen piirissä olevien 

asiakkaiden kanssa voidaan sopia asiakkaiden ja maakunnan hyväksynnällä yhteisestä sosiaali- ja 

terveyskeskuspalvelusta esimerkiksi kotikäyntien sujuvuuden ja saatavuuden edistämiseksi. Asiakkaan 

valinnanvapauden, muuttoliikenteen ja sosiaali- ja terveyskeskuksen kapasiteetin myötä sosiaali- ja terveyskeskukselle 

listautuneiden ja listattujen asiakkaiden määrä voi vaihdella.  

Asiakkaan valinnanvapauden ja muuttoliikenteen myötä sosiaali- ja terveyskeskukselle listautuneen ja listatun 

vastuuväestön rakenne ja palvelujen käyttö voi merkittävästi poiketa maakunnan väestörakenteesta ja palvelujen 

käytöstä (alla oleva taulukko 1). Korvausmallit (liite 2) huomioivat eri sosiaali- ja terveyskeskusten vastuuväestön 

mahdolliset erot.  

Taulukon 1 luvut kuvaavat sosiaali- ja terveyskeskus X sijaintikunnan väestöä sekä sijaintikunnan asukkaiden käyntejä 

lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolla virka-aikana sijaintikunnan alueella toimivilla terveysasemilla vuonna 2017. 

On oletettavissa, että palveluiden kysyntä kasvaa tulevaisuudessa muun muassa väestörakenteen ikääntyessä ja 

saatavuuden parantuessa. 

Taulukko 1. Sijaintikunnan väestö ja palvelujen käyttö vuonna 2017 

Ikäryhmä Asukasmäärä Väestön %-
jakauma 

Sijaintikunnan 
väestön % 

Käynnit 2017 Peittävyys % 
sijaintikunnassa 
(asiakkaita/väestö) 

< 1v      

1-6v      

7-14v      

15-49v      

50-64v      
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65-74v      

75-84v      

85-120v      

yhteensä esim. 500 000 100 % 100 % esim. 1 000 000 esim. 40 

 
 

 Palvelujen sisältö 

4.2.1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältö 

Palveluntuottajan on ennakoivasti edistettävä vastuuväestön hyvinvointia ja terveyttä tunnistamalla vastuuväestön 
riskitekijöitä (esimerkiksi alkoholin riskikäyttö, tupakointi, ylipaino ja vähäinen liikkuminen) ja korkeassa riskissä olevia 
vastuuväestön asiakasryhmiä ja yksilöitä sekä tuottamalla ennaltaehkäiseviä perustason terveydenhuollon palveluja 
(esimerkiksi lyhytneuvonta) ja sosiaalihuollon yleistä neuvontaa ja ohjausta. Palveluntuottajan on osallistuttava 
kansansairauksien ehkäisyyn, terveyttä edistävien elintapojen ja ennaltaehkäisevien menetelmien tukemiseen, 
ikääntyvien toimintakyvyn edistämiseen, tapaturmien vähentämiseen, syrjäytymisen ja työelämän ulkopuolelle 
joutumisen ehkäisemiseen sekä työllisyyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Vastuuväestön hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistä toteutetaan yhteistyössä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi tarjoamalla 
asiantuntemusta kunnan teemaviikkoihin tai ohjaamalla asiakkaita kunnan vapaa-ajan palvelukokonaisuuksiin. 
Palveluntuottaja sitoutuu maakuntien ja kuntien tekemien suunnitelmien kuten hyvinvointisuunnitelman ja 
turvallisuussuunnitelman mukaiseen palvelutuotantoon.  
 
Terveydenhuollon ammattihenkilön on sekä kiireettömän että kiireellisen hoidon yhteydessä arvioitava henkilön 
ilmeinen sosiaalihuollon tarve terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti. Sosiaalihuollon palveluihin ohjaaminen ja 
yhteyden ottaminen tarvittaessa sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen on säännönmukainen osa 
terveydenhuollon työtä.  
 
Palvelun turvallisuuden ja vaikuttavuuden kannalta tarpeetonta erillistä asiointia on vähennettävä ja toiminnan 
tavoitteena on ”asiakas kerralla kuntoon” -periaate. Mahdollisuuksien mukaan asiakkaalle tulee mahdollistaa 
sähköinen asiointi erillisten käyntien vähentämiseksi sekä palvelujen joustavoittamiseksi ja yksilöllistämiseksi. 
Yhteistyötä liikelaitoksen liikkuvan sosiaalihuollon ryhmän ja liikelaitoksen mahdollisten sote-keskukseen sijoitettujen 
palvelujen välillä tulee aktiivisesti edistää ja kehittää. 
 
Palveluntuottaja vastaa maakunnan ohjeiden mukaisesti asiakkaiden ohjaamisesta maakunnan liikelaitoksen 
keskitettyjen palvelujen piiriin kuten päivystykseen. Palveluntuottajan vastuulla on myös asiakkaan mahdollisen 
jatkohoidon toteuttaminen maakunnan yhteisten ohjeiden mukaisesti. Lisäksi palveluntuottaja vastaa maakunnan 
ohjeiden mukaisesti mahdollisten muissa päivystyspisteissä asiakkailta otettujen tutkimustulosten tulkinnasta. 
 
Eri asiakassegmenteille suunnatut palveluprosessit, toimintamallit ja näiden toteutustapa tulee olla selkeästi 
kuvattu maakunnan ja palveluntuottajan välisen sopimuksen liitteenä. Palveluprosesseissa tulee kuvata esimerkiksi 
miten palveluntuottaja tunnistaa vastuuväestönsä riskitekijöitä, toteuttaa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja 
huolehtii pitkäaikaissairaista sekä asiakkaista, joilla on paljon palvelutarpeita. Näiden toimintamallien käsittely on 
osa henkilöstön perehdytystä ja sosiaali- ja terveyskeskuksen arkea.  
 

4.2.1.1 Terveyspalvelujen sisältö 

Sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanottopalveluihin kuuluvat vastuuväestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

sekä perustason terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut alla kuvatussa laajuudessa. Sosiaali- ja terveyskeskuksen 

palvelut sisältävät myös vastaanottopalveluihin liittyvät asiakkaiden tarvitsemat välttämättömät toimenpiteet, 

tutkimukset, lähetteet, todistukset ja lausunnot. 

Yleislääketieteen alaan kuuluvat palvelut 

Palveluun kuuluu sosiaali- ja terveyskeskuksen yleislääkäritasoinen terveyden- ja sairaanhoitopalvelu kiireettömissä ja 
kiireellisissä, samana päivänä hoidon tarpeen arviota tarvitsevissa asioissa. Yleislääketieteen alaan kuuluva palvelu, 
terveydenhuollon ammattihenkilön antama palvelu sisältää asiakkaiden oireiden, toimintakyvyn ja sairauksien 
tutkimuksen, toteamisen ja hoidon sekä ohjauksen ja neuvonnan. Palveluun kuuluvat myös tutkimustulosten ja hoito-
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ohjeiden toimittaminen asiakkaalle hänelle soveltuvalla tavalla (esimerkiksi valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut, 
puhelin tai sähköinen asiointi). 
 
Sosiaali- ja terveyskeskuksissa hoidetaan muun maussa väestöllä yleisesti esiintyviä, usein pitkään kestäviä ja toiminta- 
tai työkykyyn vaikuttavia sairauksia, jotka edellyttävät pidempiaikaista lääkkeetöntä tai lääkkeellistä hoitoa, 
omahoitoa ja terveydenhuollon ammattihenkilön toteuttamaa seurantaa tai ohjattua harjoittelua ja joiden 
toteuttaminen on mahdollista perustason terveydenhuollossa tehokkaasti ja turvallisesti. Näitä toteuttavat erityisesti 
yleislääketieteen erikoislääkärit sekä erikoistumattomat yleislääkärit, joilla on laaja-alainen näkemys ja kokemus 
perustason terveydenhuollosta. Heidän hoitamiaan sairauksia ovat esimerkiksi monet tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, 
sydän- ja verisuonisairaudet ja niiden taustatekijät, verenpainetauti, diabetes, allergiat ja hengityselinten sairaudet, 
erilaiset toiminnalliset häiriöt sekä mielenterveys- ja päihdehäiriöistä esimerkiksi monet masennus- ja 
ahdistuneisuushäiriöt, unettomuus, päihteiden haitallinen käyttö ja lievät riippuvuudet.  
 
Sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen kokonaisuuteen kuuluvat myös erilaisten äkillisten oireiden, vaivojen ja lievien 
vammojen tutkimus ja hoito kiirevastaanotolla silloin, kun asian laatu ei edellytä hätäkeskuksen välittämää 
ensihoitopalvelua. Lisäksi yleislääkäri hoitaa harvinaisemmat sairaudet, joiden hoitaminen toteutetaan sosiaali- ja 
terveyskeskuksessa esimerkiksi sairaalahoidon jälkeen erikoissairaanhoidosta saatujen hoitolinjausten ja jatkohoito-
ohjeiden mukaisesti. Liikelaitoksen erikoissairaanhoito voi tukea tätä toimintaa eri tavoin konsultaatioilla ja 
etälääketieteen avulla. Tarkoituksena on laajentaa tällaisia konsultaatioiden tai etälääketieteen keinoin tuettua 
oireiden ja vaivojen sekä sairauksien tutkimusta ja hoitoa perustason terveydenhuollossa verrattuna nykyiseen ja 
kehittää jatkuvasti perustason yksiköiden osaamista ja valmiutta tutkia ja hoitaa tässä tarkoitettuja oireita ja 
sairauksia.  
 
Haavahoidon toteuttamisesta vastaa lähtökohtaisesti asiakas itse. Mikäli tämä ei ole haavan laadun tai asiakkaan 
toimintakyvyn vuoksi mahdollista, toimitaan maakunnan ohjeiden mukaisesti siten, että haavahoidon toteuttamisesta 
vastaa joko asiakkaan valitsema sosiaali- ja terveyskeskus, maakunnan liikelaitos tai muu palveluntuottaja. Tämän 
palvelukuvauksen mukaisiin yleisiin palveluihin kuuluu esimerkiksi perushaavahoito. 
 
Lääkärin lisäksi muut terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat tutkia potilaan ja todeta sairauden oireita ammatillisen 
osaamisensa ja ammattihenkilöiden työnjaon mukaisesti. Sairauden oireiden toteaminen ja oireen mukainen hoito voi 
tapahtua esimerkiksi lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvassa fysioterapeuttisessa tutkimuksessa, neuvonnassa ja 
ohjauksessa.  
 
Sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluja ovat toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi 
(terveydenhuoltolain tarkoittama lääkinnällinen kuntoutus). Nämä ovat osa sosiaali- ja terveyskeskuksen 
kokonaisuutta ja yleislääkärin perustyötä.  
 
Ennalta ehkäisevät palvelut ja todistukset 
 
Palveluun kuuluu terveydenhuoltolain tarkoittama terveysneuvonta sekä terveydenhuollon neuvonta ja ohjaus. 
Terveysneuvonta sisältää terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä sairauksien ehkäisemiseksi annettavaa 
neuvontaa valtakunnallisen ja maakunnan ohjeiston mukaisesti, esimerkiksi ehkäisyneuvonta ja muita seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä edistäviä palveluja. Terveysneuvonnalla tarkoitetaan ammattihenkilöstön toimintaa, jossa 
yksilöiden, perheiden ja väestön hyvinvointia tuetaan suunnitelmallisella terveyslähtöisellä vuorovaikutuksella ja 
viestinnällä yksilö-, ryhmä- ja väestötasolla. Terveysneuvonnan on sisällyttävä soveltuvin osin kaikkiin 
terveydenhuollon käynteihin, myös sairaanhoitoon ja esimerkiksi fysioterapeutin vastaanottoihin.  

 

Palvelu sisältää terveydenhuoltolain tarkoittamat terveystarkastukset kansallisten ohjelmien, Käypä hoito - 
suositusten sekä maakunnan terveystarkastusohjelman mukaisesti. Terveystarkastuksilla tarkoitetaan kliinisillä 
tutkimuksilla tai muilla tarkoituksenmukaisilla ja luotettavilla menetelmillä suoritettua terveydentilan ja työ- ja 
toimintakyvyn tarkastusta sekä terveyden edistämiseen liittyvää terveydentilan selvittämistä. Terveystarkastus 
voidaan toteuttaa myös hyödyntämällä sähköistä terveystarkastusta tai käyttämällä sähköisiä Omahoitosivuja. Jos 
näissä ilmenee erityistä, niin potilas tulee ohjata ottamaan yhteyttä sosiaali- ja terveyskeskukseen. 
Terveystarkastuksia voidaan suunnata muiden palvelujen yhteyteen erityisille kohderyhmille, joiden terveystilanne ja 
sairausriskit ilman tehostettua neuvontaa ja seurantaa todennäköisesti pahenevat aiheuttaen merkittävää 
kuormitusta sekä yksilöille itselleen että palvelujärjestelmälle. Palveluntuottajan vastuulla on aikuisväestölle tehtävät 
terveystarkastukset kuten kutsuntojen ennakkotarkastukset sekä opiskelija- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääville 
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nuorille ja työikäisille tehtävät tarkastukset. Palveluntuottaja osallistuu väestömääränsä suhteessa lääkäreiden 
järjestämiseen varsinaisiin kutsuntatilaisuuksiin. Ajoterveyden arviointi ja ajokortteihin liittyvät lakisääteisten 
terveystodistusten laatiminen kuuluu palveluun.  

 

Asiakkaan terveydentilaa koskeva todistus tai lausunto on annettava silloin, kun todistuksen tai lausunnon tarve 
perustuu lakiin, taikka on asukkaan tai potilaan hoidon, toimeentulon, opiskelun tai muun vastaavan syyn kannalta 
välttämätöntä. 

 

Maakunnan liikelaitos vastaa neuvola- ja kouluterveydenhuollon ohjelmien mukaisista äitiys- ja lastenneuvolan sekä 
koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen toteuttamisesta. Palveluntuottajalla on velvollisuus tarvittaessa ohjata 
asiakas maakunnan liikelaitoksen toteuttamiin palveluihin.  

 

Sosiaali- ja terveyskeskuksessa voi olla terapeuttien suoravastaanottoja. Maakunnan päätöksen mukaisesti 
palveluntuottajan vastuulla voivat olla esimerkiksi fysio-, puhe- jalka-, ravitsemus- tai toimintaterapeutin tekemä 
tutkimus ja arviointi, ohjaus tai neuvonta ja hoito. 

 

Hoitotarvikkeet ja apuvälineet 
 
Palveluntuottaja osallistuu potilaan hoitotarvike- ja apuvälinetarpeen määrittelyyn maakunnan ohjeistuksen 
mukaisesti, tekee tarvittavat lähetteet ja opastaa potilaan keskitetyn jakelun piiriin.  
 
Sosiaali- ja terveyskeskuksessa voi olla pieni varasto maakunnan liikelaitoksen hoitotarvikkeita ja lyhytaikaiseen 
lainaan tarkoitettuja apuvälineitä kuten kyynärsauvoja, elastisia tukia ja diabeteksen hoitoon liittyviä tarvikkeita. 
Maakunnan kokonaistilanteeseen pohjautuvan erillisen päätöksen mukaan esimerkiksi etäällä sijaitsevissa 
paikoissa voi olla myös laajemmin liikelaitoksen hoitotarvikkeita ja apuvälineitä luovutettavaksi yhtenäisten 
periaatteiden mukaisesti. Tätä toteutettaessa sosiaali- ja terveyskeskus huolehtii liikelaitoksen antamien ohjeiden 
mukaisesti hoitotarvikkeiden ja apuvälineiden luovutuksesta, välinehuollosta sekä maakunnan päättämästä 
osuudesta apuvälinerekisterin ylläpidossa.  
 
Sosiaali- ja terveyskeskus vastaa välineistä ja hoitotarvikkeista, jotka tarvitaan tämän palvelukuvauksen mukaisten 
yleisten palvelujen kuten perushaavahoidon ja pientraumahoidon toteuttamiseksi. Muista hoitotarvikkeista vastaa 
lähtökohtaisesti asiakas itse. Maakunta tekee päätöksen kustannuksellaan asiakkaalle myönnettävistä, yksilöllisen 
hoidon tarpeen mukaisista hoitotarvikkeista ja niiden myöntämisen perusteista terveydenhuoltolain mukaisesti. 
Tällaisia voivat olla esimerkiksi diabeteksen hoitoon liittyvät tarvikkeet, avannehoitotarvikkeet, katetrit, 
inkontinenssisuojat, dialyysitarvikkeet, trakeostomiatarvikkeet, lääkeannostelutarvikkeet, imujen tarvikkeet, 
hengityksen turvaamiseksi tarvittavat tarvikkeet ja ravitsemuksen tarvikkeet.  
 
Asiakassuunnitelman mukaiset erityistuotteet ja erityishoitoihin (esimerkiksi erikoissairaanhoidon jatkohoitoon 
ohjaamat tyhjiöhoidot) liittyvät hoitotarvikkeet sekä asiakkaalle yksilöllisesti myönnettävät apuvälineet ja 
hoitotarvikkeet eivät ole lähtökohtaisesti sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuulla. 
 
Diagnostiset tukipalvelut 
 
Sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuulla ovat tämän palvelukuvauksen mukaiseen toimintaan tarvittavat diagnostiset 
palvelut hyvien käytäntöjen, laatujärjestelmien ja kansallisen palveluvalikoimaneuvoston suositusten mukaisesti. 
Palveluntuottaja noudattaa maakunnan toimintaohjeita lähetekäytännöistä, varaa tiettyihin tutkimuksiin 
asiakkaille ajat ja antaa asiakkaille valmistautumisohjeet diagnostiikkapalveluja tuottavan palveluntuottajan 
antamien ohjeiden mukaisesti. Lähetteiden ja kustannusten määrää tulee seurata palveluntuottajan ja maakunnan 
toimesta.  
 
Perustason terveydenhuollossa tavanomaisessa kliinisessä päätöksenteossa tarvittavat, hyvien käytäntöjen mukaiset 
radiologiset tutkimukset (natiiviröntgenkuvat, ultraäänitutkimukset) sisältyvät korvattavaan palveluun ja palvelun 
hintaan. Nämä tutkimukset voidaan tehdä joko maakunnan liikelaitoksessa, palveluntuottajan omassa 
kuvantamisyksikössä tai ostopalveluna. Palveluntuottaja vastaa oman kuvantamisyksikkönsä tutkimusten laadusta. 
Mikäli asiakkaalla ilmenee tarve erityistutkimuksiin (esimerkiksi magneetti- tai CT-tutkimukset) tai muihin kuin 
kiinteästi hoidettavaan sairauteen liittyviin laboratorio- tai kuvantamistutkimuksiin, tulee näiden tutkimusten 
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tekemisestä maakunnan kustannuksella sopia erikseen sopimuksen liitteessä nimetyn maakunnan yhdyshenkilön 
kanssa. Kuljetuskustannuksista kuvantamistutkimuksiin vastaa lähtökohtaisesti asiakas. Palveluntuottaja vastaa 
kuljetuskustannuksista, mikäli asiakas siirretään suoraan sosiaali- ja terveyskeskuksesta kuvantamistutkimuksiin 
maakunnan liikelaitokseen.  
 
Sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan yhteydessä otetut laboratoriotutkimukset (kemialliset, 
mikrobiologiset, sytologiset ja PAD:t) sisältyvät korvattavaan palveluun ja palvelun hintaan. Pikadiagnostiikka ja 
vieritutkimukset (muun muassa verensokerimittaus, pika-CRP, pika-StrA, pika-INR, virtsan liuskatestit) sisältyvät 
palveluun korvausliitteessä (liite 2) listattuja tutkimuksia lukuun ottamatta. Palveluntuottaja vastaa kaikista 
diagnostiikkaan liittyvistä kuluista (mukaan lukien näytteenotto, analytiikka, vieridiagnostiikka, tarvikkeet, tilat, 
näytekuljetuspalvelut). Palveluntuottajan henkilökunta ottaa ja tekee vierinäytteitä sosiaali- ja terveyskeskuksen 
lähilaboratoriossa vähintään korvausliitteessä kuvatun vieritutkimuspaketin mukaisesti. Tutkimukset voidaan 
tehdä joko maakunnan liikelaitoksessa, palveluntuottajan omassa laboratorioyksikössä tai ostopalveluna. 
Laadunvalvonta tulee toteuttaa valmistajan ja maakunnan ohjeiden mukaisesti. 
 
Palveluntuottajan vastuulla ei ole valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisten seulontojen kuten mammografia- ja 
papa-seulontojen sekä diabeetikkojen silmänpohjaseulontojen toteuttaminen, vaan näiden toteutuksesta vastaa 
maakunnan liikelaitos. 
 
Ensihoito ja hoidon porrastus 
 
Palveluntuottajan tulee noudattaa maakunnan ohjeistusta ensihoitoa vaativien potilaiden hoidonporrastuksesta ja 
toimia yhteistyössä ensihoitopalvelun ja yhteispäivystysten kanssa. Sosiaali- ja terveyskeskukseen saapunut potilas, 
jonka havaitaan tarvitsevan ensihoitoa tai päivystyksellistä hoitoa liikelaitoksessa, on palveluntuottajan hoitovastuulla, 
kunnes jatkohoito järjestyy. Näiden potilaiden seurantaa ja hoitoa varten sosiaali- ja terveyskeskuksessa on oltava 
riittävät tilat ja välineistö sekä lääkkeet (esimerkiksi perusmonitori sydämen rytmin ja verenpaineen seurantaan, 
defibrillaattori, nesteytys- ja happilaitteet).  
 
Erikoisalojen konsultaatiot ja vastaanottopalvelut 
 
Valinnanvapauslain määrittämien sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen lisäksi palveluntuottaja vastaa sosiaali- ja 
terveyskeskuksen palveluihin liittyvistä, vastuuväestönsä tarpeen mukaisista muiden kuin yleislääketieteen alaan 
kuuluvista terveydenhuollon ammattihenkilöiden konsultaatioista ja vastaanottopalveluista. Avovastaanottopalveluja 
on oltava vähintään kahdelta lääketieteen erikoisalalta. Esimerkkeinä mahdollisista erikoisaloista voi olla sisätautien, 
lastentautien, geriatrian, silmätautien, keuhkosairauksien, psykiatrian sekä ortopedian/fysiatrian erikoisala. 
Tarkoituksena on joustavoittaa asiakkaan hoitopolkua sekä parantaa palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja integraatiota. 
Näiden palvelujen tavoitteena on myös vähentää liikelaitokseen lähetettyjen asiakkaiden määrää. Konsultaatio- ja 
avovastaanottopalvelut tulee toteuttaa matalalla kynnyksellä ja turvallisesti avopalveluna sosiaali- ja 
terveyskeskuksissa ilman vaativaa laitteistoa tai erikoisalan työryhmän toteuttamaa tutkimusta tai hoitoa. 
Palveluntuottajan tulee kiinnittää erityistä huomiota paljon palveluja tarvitseviin asiakkaisiin, jotta näiden asiakkaiden 
palvelukokonaisuuksia ja sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota voidaan parantaa sosiaali- ja terveyskeskuksessa 
toteuttavien palvelujen avulla.  
 
Esimerkkejä erikoisaloilta 
Sisätautien osalta palveluntuottajalle kuuluvat yleissisätautien tutkimus ja hoito eli sydän- ja verisuonisairauksiin, 
reumaan ja diabetekseen liittyvät perustason ja hoitoa. Palveluntuottajalle eivät kuulu potilaan alkutilanteen 
selvittämisen jälkeen sisätautien suppeat erikoisalat eli hematologia, gastroenterologia, nefrologia, infektiotaudit, 
endokrinologia (lukuun ottamatta diabetes), vaativa kardiologia tai vaativa reumatologia. 
 
Lastentautien osalta palveluntuottajan vastuulle kuuluvat yleisten oireiden ja sairausepäilyjen perusselvittely sekä 
esimerkiksi konsultaatiot kehityshäiriöihin, lasten diabetekseen tai lasten reumaan liittyen, joka voidaan toteuttaa 
vastaanottokäynnin yhteydessä ja jonka avulla voidaan kehittää perusterveydenhuollon osaamista. 
Geriatrian osalta palveluntuottajan vastuulle kuuluvat yleisten oireiden ja sairausepäilyjen perusselvittely sekä 
konsultaatio esimerkiksi muistihäiriöihin liittyen, joka voidaan toteuttaa vastaanottokäynnin yhteydessä ja jonka 
avulla voidaan kehittää perusterveydenhuollon osaamista. 
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Silmätautien osalta palveluntuottajan vastuulle kuuluvat väestössä yleisten silmäsairauksien toteaminen ja hoito 
kuten esimerkiksi glukooman, silmänpohjan ikärappeuman ja kaihin diagnosointiin liittyvät silmälääkärin arviot. 
Näöntarkastukset silmälasien tai piilolinssien määräämiseksi eivät kuulu palveluntuottajan vastuulle, mutta 
sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluihin liittyvät näöntarkastukset kuuluvat palveluntuottajan vastuulle.  
 
Keuhkosairauksien osalta palveluntuottajien vastuulle kuuluu esimerkiksi COPD ja astmaan liittyvät perustason 
konsultaatiot ja hoito. 
 
Fysiatrian ja ortopedian osalta palveluntuottajalle kuuluvat vastuuväestön tarvitsemat yleiset arviot ja 
hoitolinjaukset, kuten esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksien leikkaus-, lääkehoito- ja kuntoutusarviot.  
 
Psykiatrian osalta palveluntuottajien vastuulle kuuluvat esimerkiksi päihteiden riskikäytön hoito, lievien 
riippuvuuksien hoito (esimerkiksi avokatkaisuhoito, lääkeriippuvuuksien pitkäaikaishoito ja riippuvuuksien 
jatkohoito kuten opioidiriippuvuuden korvaushoito), psyykkisen kuormituksen ja kriisien hoito sekä lievien ja 
komplisoitumattomien mielenterveyden häiriöiden (esimerkiksi lievän depression ja unettomuuden) hoito. 
Palveluntuottajan vastuulle kuuluvat myös näiden häiriöiden tutkimuksen ja hoidon edellyttämien psykiatrian 
erikoisalojen arvioiden pyytäminen. Yksittäisiä psykiatrian erikoislääkärin vastaanottoja ei tule toteuttaa sosiaali- 
ja terveyskeskuksen toimesta. Mikäli sosiaali- ja terveyskeskus tarjoaa asiakkailleen psykiatrian erikoislääkärin 
vastaanottoja, on lisäksi oltava käytettävissä myös työryhmäpohjaisia keinoja, jotta sosiaali- ja terveyskeskuksen 
toiminta aidosti vähentää ja ennaltaehkäisee ohjautumista maakunnan liikelaitokseen. 
 
Toiminnallisten häiriöiden osalta tulee noudattaa yhtenäisen hoidon perusteita ja kansallisen 
palveluvalikoimaneuvoston suosituksia. Toiminnallisia häiriöitä ovat esimerkiksi sellainen krooninen kipu, 
sisäilmaongelma tai allergia, jolle ei ole voitu osoittaa selkeää syytä (esimerkiksi sähköallergia, CPR). Sosiaali- ja 
terveyskeskus vastaa toiminnallisten häiriöiden pitkäaikaisesta hoidosta sekä näistä häiriöistä kärsivien 
asiakkaiden säännöllisestä tuesta ja vuorovaikutustilanteista. Häiriön akuutin vaiheen erityistutkimusten tai 
lyhytaikaisen hoidon osalta sosiaali- ja terveyskeskuksen tulee sopia vastuista maakunnan liikelaitoksen nimeämän 
yhteyshenkilön kanssa.  
 
Palveluntuottajalla on oltava käytettävissä lääkäreitä, hoitajia ja erityistyöntekijöitä, joilla on maakunnan 
määrittämää erityisosaamista esimerkiksi diabetekseen, haavahoitoon, sekä mielenterveyden häiriöiden, 
päihdeongelmien ja sydäntautien hoitoon liittyen. Tämä erityisosaaminen voidaan järjestää yhteistyössä 
maakunnan liikelaitoksen tai muiden palveluntuottajien kanssa sekä alihankintana. Erityisosaamisen tuottamisessa 
tulee noudattaa maakunnan jatkuvasti päivittyviä palvelukokonaisuuksia ja hoidon porrastukseen liittyvää 
ohjeistusta.  
 

4.2.1.2 Sosiaalihuollon sisältö 

Palvelu sisältää sosiaalihuoltolain (1301/2014) 6 §:ssä tarkoitetun palveluntuottajaan palvelussuhteessa olevan 
sosiaalihuollon laillistetun ammattihenkilön toteuttaman sosiaalihuollon yleisen neuvonnan ja ohjauksen. Kyseessä ei 
ole sosiaalihuoltolain mukainen varsinainen sosiaalipalvelu, vaan yleisen ja informatiivisen ohjeistuksen ja neuvonnan 
antaminen sosiaalihuollon palveluista, toimintatavasta ja sosiaaliturvasta sekä asiakkaiden ohjaaminen oikean tuen ja 
palvelun piirin ja asiakkaan palvelujen yhteensovittaminen.  
 
Neuvonnalla on keskeinen asema sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Neuvonnalla tuetaan asiakkaan hyvinvointia 
edistäviä valintoja ja toimintatapoja ja sitä tulee hoitaa yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Sosiaali- ja 
terveyskeskukseen fyysisesti sijoittuvan sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävänä on yleisen ohjauksen ja 
neuvonnan lisäksi tiedottaa ja informoida muuta henkilöstöä sosiaalihuoltoon liittyvistä asioista ja toimintatavoista ja 
siten osaltaan vahvistaa ja lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon välistä toiminnallista integraatiota. Neuvonta on osa 
sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelukokonaisuutta ja sitä toteutetaan kaikissa niissä palvelumuodoissa ja 
palvelukanavissa, joita palveluntuottajalla on käytössä.  
 
Sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta annetaan asiakkaille ilman, että palvelun antamisesta asiakkaalle on tehtävä 
hallintopäätös. Henkilöä ei myöskään määritellä sosiaalihuollon asiakkaaksi, jolloin myöskään asiakasdokumentaatiota 
ei ohjauksessa ja neuvonnassa lähtökohtaisesti tehdä. Sosiaalihuollon asiakkuus alkaa vasta, kun henkilön hakemusta 
tai muulla tavoin vireille tullutta asiaa aletaan käsitellä tai kun hän on aloittanut tietyn sosiaalipalvelun käyttämisen. 
Henkilö, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, on ohjattava hakemaan sosiaalipalveluja maakunnan liikelaitoksesta. 
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Mikäli henkilö antaa suostumuksensa, on hänen asiassaan otettava yhteyttä sosiaalihuollosta vastaavaan 
viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin. Mikäli suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön 
vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, on 
sosiaalihuoltolaissa (35 §:ssä) mainittujen henkilöiden tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta 
salassapitosäännösten estämättä. 
 
Maakunnan liikelaitos vastaa aina sosiaalihuollon palvelutuotannosta sekä palveluihin liittyvästä palvelutarpeen 
arvioinnista, asiakassuunnitelman teosta ja sen seurannasta sekä päätöksenteosta, tarvittaessa tiiviissä yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa. Sosiaalihuollon palveluja saavan henkilön palvelujen ja hoidon yhteensovittamisesta 
vastaa maakunnan liikelaitos. 
 

4.2.1.3 Asiakaspalveluprosessi 

Sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanottopalvelut, palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelman laatiminen, 
henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta sekä muu toiminta voidaan toteuttaa asiakkaiden tarpeista riippuen sosiaali- ja 
terveyskeskuksen tiloissa, kotikäynneillä, etäyhteyksillä tai muulla soveltuvalla tavalla. Etäyhteyksillä tarkoitetaan 
puhelimen, älypuhelimen, videon, webbiyhteyden, sähköpostin tai muun vastaavan etäyhteyden välityksellä 
tapahtuvaa yhteyttä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytössä olevia sähköisiä palveluja tällä hetkellä ovat esimerkiksi 
omahoitopalvelu, tekstiviestipalvelu, chat-palvelu, videovälitteiset palvelut, aikojen peruutus ja siirto netissä sekä 
rajattu sähköinen ajanvaraus. Asiakaspalveluprosessia suunnitellessa, kuvatessa ja toteuttaessa tulee huomioida eri 
palvelukanavien välityksellä toteutettujen palvelujen sujuvuus, asiakaslähtöisyys sekä saatavuus ja saavutettavuus. 
Asiakaspalvelu on toteutettava palveluntuottajan ja maakunnan välisen sopimuksen liitteessä kuvatulla tavalla sekä 
lakisääteisten ja maakunnan edellyttämien määräaikojen puitteissa, esimerkiksi omahoitopalvelussa asiakkaiden 
asioihin tulee vastata kolmen (3) päivän määräajan sisällä. 
 

4.2.2 Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta 

Palveluntuottajan odotetaan ohjaavan asiakasta omien palvelujensa lisäksi myös maakunnan ohjeiden ja asiakkaan 
tarpeiden mukaisesti muun muassa maakunnan liikelaitoksen keskitettyihin palveluihin, erityistutkimuksiin 
(esimerkiksi ultraääni, magneetti- tai CT-tutkimukset), kuntien toimintaan (esimerkiksi koulutoimi, nuorisotoimi, 
kasvupalvelut, ohjaamo-toimintamalli) sekä kolmannen ja neljännen sektorin palveluihin (esimerkiksi vertaistuki). 
Palveluntuottajan on asianmukaisten kirjaamiskäytäntöjen, säännösten mukaisten tietoluovutusten ja muiden 
toimenpiteiden avulla varmistaa, että asiakkaan vastaanottava palveluntuottaja kuten kunta tai maakunnan liikelaitos 
on tietoinen palvelujensa piiriin ohjatusta asiakkaasta ja tämän palvelutarpeesta. Maakunnan kustannuksella 
tuotettavien palvelujen osalta tulee noudattaa maakunnan ohjeita ja ehtoja. Mikäli maakunnan ohjeistus ei vastaa 
asiakkaan tilannetta, maakunnan kustannuksella olevien palvelujen tuottamisesta on erikseen sovittava sopimuksen 
liitteessä ilmoitetun maakunnan nimeämän yhteyshenkilön kanssa.  

4.2.3 Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma 

Palveluntuottaja arvioi asiakkaan palvelutarpeen sosiaali- ja terveyskeskuksen suoran valinnan palveluihin ja laatii 
yhdessä asiakkaan kanssa asiakassuunnitelman siten kuin siitä valinnanvapauslain 33 ja 34 §:ssä säädetään. 
  
Palvelutarpeen arvioinnissa sosiaali- ja terveyskeskuksen on hyödynnettävä kansainvälisesti ja kansallisesti hyväksi 
todettuja arviointityövälineitä kuten esimerkiksi  RAI-toimintakykyarviot, Suuntima-asiakasprofilointimenetelmä, 
Tyypin 2 diabeteksen FINRISK- riskitesti, Alkoholikäytön riskit testi AUDIT tai AUDIT-C, Työkykyindeksi, Mini-Mental 
State Examination (MMSE)- tai CERAD -muistitesti, PHQ-9 tai BDI 21 -masennuskysely, Kompassi-
puheeksiottoväline, Kaatumisseulan arviointimittari, Toimiva lapsi & perhe ja Voimaperheet –menetelmä. 
Työvälineiden käyttö ja työvälineiden yksilöimättömien tilastotietojen luovutus maakunnan käyttöön kuuluu 
korvattavaan palveluun.  
 

4.2.4 Asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen 

Palveluntuottaja huolehtii asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien toteuttamisesta sosiaali- ja terveyskeskuksen 
palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä maakunnan päättämällä tavalla. 
Vastuuväestön vaikutusmahdollisuuksia voidaan lisätä sähköisiä ratkaisuja ja yhteiskehittämisen menetelmiä 
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hyödyntäen. Palveluntuottaja vastaa asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumisesta 
toiminnassaan vähintään maakunnan päättämän menettelytavan mukaisesti esimerkiksi seuraavasti:  
 

a) Suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä asiakkaiden kanssa; 

b) Järjestämällä säännöllisesti asiakasraadin asiakkailleen; 

c) Järjestämällä kokemustoimintaa ja kehittäjäasiakastoimintaa; tai 

d) Järjestämällä henkilöstölle osallisuus- ja yhdenvertaisuuskoulutusta. 

 
Palveluntuottajan edistää ennakoivasti vastuuväestönsä itsehoitoa ja osallisuutta oman sairautensa hoitoon ja 
seurantaan sopimuksen liitteessä olevan palveluprosessin kuvauksen mukaisesti. Asiakkaille tulee tarpeen mukaan 
tehdä itsehoitosuunnitelmia ja -ohjeita. Lisäksi asiakkaalle voidaan tarjota sähköisiä oirearvioita, 
itsehoitotyökaluja ja läheisten koulutusta sekä tukea asiakkaita läheisistä koostuvan tukiverkoston rakentamisessa.  
 
Palveluntuottajan on tarjottava yhdenvertaisesti mahdollisuus asiakaspalautteen antamiseen myös niille, joilla ei ole 
mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluja. Palveluntuottajan on tarjottava kaikille asiakkailleen fyysisesti, 
psyykkisesti, sosiaalisesti ja kognitiivisesti saavutettava mahdollisuus antaa asiakaspalautetta hyödyntämällä 
esimerkiksi kommunikaatioapuvälineitä ja tulkkipalveluja.  

Asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin sekä erityisesti asiakaspalautteeseen ja -tyytyväisyyteen 
liittyviä raportointivelvoitteita on kuvattu tämän asiakirjan luvussa 9.5. Maakunta ja palveluntuottaja käsittelevät 
palveluntuottajan palveluista saamansa palautteen kolmesti vuodessa alueellisissa seuranta- ja kehittämisryhmissä. 

 Palvelujen yhteensovittaminen 

Palvelujen yhteensovittaminen on toteutettava siten, että se turvaa asiakaskeskeisen integraation sekä sujuvat ja 
ehjät hoito- ja palvelukokonaisuudet. Yhteistyötahoja ovat esimerkiksi maakunnan liikelaitos, muut palveluntuottajat, 
kunnat ja kolmannen sektorin toimijat. Asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti yhteistyötä on tarvittaessa tehtävä eri 
sisältöisten sekä eri järjestämistavalla toteutettujen palvelujen (mukaan lukien henkilökohtaisella budjetilla ja 
asiakassetelillä hankitut palvelut) osalta. Kaikilla palveluntuottajilla on velvoite välttää palvelun turvallisuuden, 
vaikuttavuuden ja asiakaslähtöisyyden kannalta tarpeettomia tai päällekkäisiä tutkimuksia, suunnitelmia, lähetteitä, 
hoitoja, palveluja ja erillisiä asiointikäyntejä.  
 
Eri toimijoiden väliset yhteisneuvottelut, jatkohoidon suunnittelemiseksi tarvittavat palaverit ja osallistuminen 
tavanomaiseen verkostotyöhön sisältyvät korvattavaan palveluun. Palveluntuottaja osallistuu maakunnan 
liikelaitoksen tekemään keskitettyyn, tarvittaessa moniammatilliseen palvelutarpeen kokonaisarviointiin ja 
kuntoutussuunnitteluun, mikäli asiakkaan asia sitä vaatii. Mikäli maakunnan liikelaitos osallistuu yhteistyöhön, 
päävastuu yhteistyöpalaverien koolle kutsumisesta on maakunnan liikelaitoksella. Sosiaali- ja terveyskeskuksella on 
asiakkaan tarpeen sitä vaatiessa myös oikeus kutsua yhteistyöhön maakunnan liikelaitoksen henkilökuntaa ja muita 
asiakkaan palveluun osallistuvia tai mahdollisesti osallistuvia palveluntuottajia. Yhteistyöpalaverit voivat olla muualla 
kuin palveluntuottajan sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja palveluntuottaja vastaa tästä aiheutuneista kuluista. 
 
Sosiaali- ja terveyskeskuksen sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta kuuluvat palveluntuottajan vastuulle. Maakunnan 
liikelaitoksen jalkautuvien tiimien työskentelystä vastaa maakunnan liikelaitos.  

Tilanteissa, joissa asiakaskohtaisen koordinaation päävastuu on maakunnan liikelaitoksella, sosiaali- ja 
terveyskeskuksen tulee edesauttaa tämän yhteistyön sujuvaa toteutumista asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 

Asiakkaiden tarpeista tai ongelmista ilmoittamiseen liittyvät prosessit on kuvattu tämän asiakirjan luvussa 2.1. 
 

 Palvelun tuottamiseen käytettävä henkilöstö 

Palveluntuottajalla on oltava toiminnan luonteeseen ja tässä Palvelukuvauksessa jäljempänä määritettyihin 
laatuvaatimuksiin nähden riittävä määrä soveltuvan pätevyyden ja kokemuksen omaavaa henkilöstöä koko 
sopimuskauden ajan, jotta suoran valinnan palvelujen asianmukainen tuotanto ja jatkuvuus voidaan turvata. 
Henkilöstöresurssit on kuvattu maakunnan ja palveluntuottajan välisen sopimuksen liitteenä. Henkilöstön 
vaihtuminen ei saa heikentää palvelun laatua.  
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Palveluntuottajan palveluksessa olevien lääkärien on oltava lääkärin ammatinharjoittamiseen oikeutettuja laillistettuja 
lääkäreitä, jotka ovat merkittyjä valvontaviranomaisen rekisteriin. Muun ammattihenkilöstön, kuten sairaanhoitajien, 
terveydenhoitajien ja fysioterapeuttien on oltava laillistettuja, luvansaaneita tai nimikesuojattuja ammattihenkilöitä 
sen mukaan kuin laki edellyttää. Myös muun henkilökunnan on täytettävä kyseiset velvoitteet siten kuin laki 
edellyttää.  
 
Tarkoituksenmukaista työn- ja tehtävien jakoa eri henkilöstöryhmien välillä voidaan käyttää. Tällöin palveluntuottaja 
vastaa siitä, että tehtävänjako on säädösten ja henkilöstön osaamisen mukainen. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita 
ja kouluttamatonta henkilöstöä ei voi käyttää itsenäisesti palvelua tuottavana henkilöstönä, mutta heitä voidaan 
hyödyntää tilapäisesti hoitohenkilökunnan sijaisen tehtävissä tai avustavissa tehtävissä siten kuin asetuksessa 
terveydenhuollon ammattihenkilöistä säädetään. Palveluntuottaja vastaa henkilöstönsä lääkehoidon osaamisesta ja 
asianmukaisista luvista Turvallinen lääkehoito -oppaan (THL 2015:14) mukaisesti.  
 
Jos maakunnan liikelaitos ei toteuta psykiatrian palveluja sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteydessä. 
palveluntuottajalla tulee olla mielenterveys- ja päihdetyön toteuttamiseen ja hoidon seurantaan (mukaan lukien 
lääkehoito) tarvittava henkilöstö kuten esimerkiksi lisäkoulutetut sairaanhoitajat.  
 
Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että palveluntuottaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai 
valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla julkisista 
hankinnoista annetun lain (1397/2016) 80 §:ssä mainittuun rikokseen tai tekoon tai sanotun lain 54 §:n mukaiseen 
laiminlyöntiin. Palveluntuottajan on pyydettävä henkilöstöltä nähtäväksi ote rikosrekisteristä siten kuin laki lasten 
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä määrittää (504/2002). 
 
Palveluntuottaja vastaa henkilöstönsä pätevyydestä, perehdytyksestä ja riittävästä ammattitaidosta siten, että 
henkilökunnan osaamisvaatimukset täyttyvät myös sijaisjärjestelyiden ja vuokratyövoiman osalta. 
 
Palveluntuottajan on toteutettava sosiaalihuollon ohjauksen ja neuvonnan palvelut siten, että palvelun tuottaa 
palveluntuottajaan palvelussuhteessa oleva sosiaalihuollon laillistettu ammattihenkilö (laki sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä 817/2015).  
 
Palveluntuottajan on nimettävä palveluntuottajan ja maakunnan välillä tehtävän sopimuksen liitteeseen jokaisen 
yksittäisen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuuhenkilö. Nimetyt vastuuhenkilöt vastaavat sopimuksen kohteena 
olevista palveluista. Vastuuhenkilön on oltava tehtävässään päätoimisesti siten, että vastuuhenkilöiden työaika 
sosiaali- ja terveyskeskuksessa on vähintään 30 tuntia viikossa sisältäen potilastyön. Vastuuhenkilöllä on oltava 
toiminnan edellyttämä, asianmukainen koulutus, kokemus ja ammattitaito. Sosiaali- ja terveyskeskuksen terveyden- ja 
sairaanhoidon toiminnasta vastaavana henkilönä toimii palveluntuottajan nimeämä lääkäri, joka tosiasiallisesti 
työskentelee kyseessä olevassa sosiaali- ja terveyskeskuksessa paikan päällä. Vastaavalta lääkäriltä vaaditaan 
soveltuva erikoislääkärin pätevyys ja vähintään kahden (2) vuoden kokemus sosiaali- tai terveyskeskustyöstä ja 
hallinnollisista tehtävistä.  Vaihtoehtoisesti vastaavana lääkärinä voi toimia yleislääkäri, jolla on vähintään viiden (5) 
vuoden kokemus sosiaali- tai terveyskeskustyöstä ja hallinnollisesta tehtävästä. Tämä vastaavan lääkärin 
pätevyysvaatimus on ehdoton vaatimus.  
 
Palveluntuottajan tai tämän yksittäisen sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinnollinen johtaja voi olla muukin kuin lääkäri 
tai laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö. Toiminnan johtamisessa on oltava sellaista asiantuntemusta, joka tukee 
laadukkaan ja turvallisen hoidon ja huolenpidon kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä hoito- ja 
toimintatapojen kehittämistä. Maakunnan yhteyshenkilönä toimii palveluntuottajan nimeämä vastuuhenkilö, joka on 
joko toiminnasta vastaava lääkäri tai hallinnollinen johtaja.  
 
Palveluntuottajalla on oltava nimettynä lainsäädännön edellyttämät vastuuhenkilöt, kuten potilasasiamies (laki 
potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992), tietosuojavastaava (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä 159/2007, laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007), rekisterinpidosta vastaava henkilö 
(henkilötietolaki 523/1999) sekä soveltuvin osin, säteilyn käytön turvallisuudesta vastaava johtaja (säteilylaki 
592/1991) ja terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista säädetyn lain mukainen vastuuhenkilö (laki terveydenhuollon 
laitteista ja tarvikkeista 629/2010).  
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Palveluntuottaja tai hänen henkilöstönsä ei ole työ- tai virkasuhteessa maakuntaan hoitaessaan tämän 
palvelukuvauksen mukaisia tehtäviä. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia 
valtakunnallisia virka- ja työehtosopimuksia sekä työlainsäädäntöä. Palveluntuottaja vastaa myös kaikista 
työnantajavelvoitteista. 
 
Palveluntuottajalla on aina oman henkilöstönsä työnjohto- ja valvontavastuu. Mikäli palvelua toteutetaan maakunnan 
tiloissa, palvelun tuottamiseen käytettävän palveluntuottajan henkilöstön on noudatettava maakunnan antamia 
turvallisuutta, tietosuojaa sekä muita asioita koskevia ohjeita ja määräyksiä.  
 
Palveluntuottaja voi maakunnan hyväksynnällä toteuttaa palveluja yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa. 
Palveluntuottaja vastaa myös alihankkijoidensa henkilöstöstä toiminnasta samassa laajuudessa ja samalla tavalla kuin 
omasta henkilöstöstään. 
 
Henkilöstörakenteen suunnittelussa ja rekrytoinnissa tulee huomioida maakuntastrategian mahdolliset tavoitteet 
sosiaaliseen työllistämiseen (osatyökykyiset, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat yms.), syrjimättömyyteen ja 
henkilöstön monimuotoisuuteen (ikä, sukupuoli, kieli, etninen tai kansallinen alkuperä, uskonto tai vakaumus, 
toimintakyky, terveydentila, seksuaalinen suuntautuminen yms.) liittyen.  
 

 Palvelun kieli 

Palveluntuottajan on oma-aloitteisesti huolehdittava siitä, että yksittäisen henkilön kielelliset oikeudet toteutuvat 

käytännössä. Palveluntuottajan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkkaus- tai käännösavun hankkimisesta, 

mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ei hallitse asiakkaan käyttämää kieltä tai asiakas ei aisti- tai 

puhevamman, tai muun syyn vuoksi voi tulla ymmärretyksi. Vaihtoehtoisesti palveluntuottaja voi järjestää asiakkaalle 

mahdollisuuden saada palveluja omalla kielellään toisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Nämä erityisjärjestelyt eivät 

saa aiheuttaa asiakkaalle ylimääräisiä kustannuksia tai asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavia viiveitä.  

Palveluntuottajan on toteutettava palvelut kunnan kielellä sosiaali- ja terveyskeskuksessa, joka sijaitsee yksikielisessä 

kunnassa.  Henkilöstöllä on oltava tämän kielen osalta riittävä suullinen ja kirjallinen taito. Palvelua pitää tuottaa 

suomen ja ruotsin kielellä sosiaali- ja terveyskeskuksessa, joka sijaitsee kaksikielisessä kunnassa tai potilaan toivoessa 

palvelua omalla kielellään. Kaksikielisessä kunnassa sijaitsevalle palveluntuottajalle voidaan myöntää poikkeuslupa 

velvollisuudesta tuottaa palveluja sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Pohjoismaiden kansalaiset voivat tarvittaessa käyttää omaa, joko suomen, islannin, norjan, ruotsin tai tanskan kieltä 

järjestämislain mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus käyttää saamen kieltä sellaisissa sosiaali- ja terveyskeskuksen 

palveluissa, joita tuotetaan vain kotiseutualueen ulkopuolella sijaitsevissa palveluyksiköissä.   

Sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluihin liittyvät asiakirjat on tuotettava yhdellä tai pyydettäessä molemmilla 

kotimaisilla kielillä palveluntuottajan kustannuksella.  

Palveluntuottaja voi soveltuvin osin ottaa huomioon maakuntahallituksen asettaman kielivähemmistön tai saamen 

kielen vaikuttamistoimielimen kannanotot. 

 Palvelutoiminnan edellyttämät toimitilat, työvälineet ja tukipalvelut 

4.6.1 Palveluntuottajan toimitilat ja toimintaympäristö 
 
Palveluntuottaja vastaa sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen toteuttamiseen tarvittavista toimitiloista, jotka on 
kuvattu palveluntuottajan ja maakunnan välisen sopimuksen liitteenä määrällisesti ja laadullisesti eri sosiaali- ja 
terveyskeskusten osalta. Toimitilojen on oltava näiden vaatimusten mukaisia koko sopimuskauden ajan ja koko 
sosiaali- ja terveyskeskuksen aukioloajan. Toimitilojen on oltava käytössä heti toiminnan alkaessa. 
 
Palveluntuottajan toimitilojen ja toimintaympäristön on oltava terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan annettavalle 
hoidolle, huolenpidolle tai tutkimukselle asianmukaiset ja turvalliset. Palveluntuottajan on noudatettava 
valtakunnallisia ja maakunnan hygieniaohjeita niiltä osin kuin niiden sisältöjä on mahdollista soveltaa sosiaali- ja 
terveyskeskuksissa. Toimitiloihin ja toimintaympäristöön liittyvät tarpeenmukaiset selvitykset, kuten 
sisäilmaselvitykset, tulee tehdä ajantasaisesti. Toimitilojen on tuettava asiakkaiden ja potilaiden sosiaalista 
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vuorovaikutusta. Toimitilojen, toimintaympäristön ja välineiden suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon 
esteettömyys sekä asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset tarpeet ja yksityisyyden suoja. Asiakastyössä käytettävien 
tilojen äänieristyksen pitää olla riittävää, jotta asiakkaan yksityisyyden suoja toteutuu. Sosiaali- ja terveyskeskuksen 
pitää huomioida vastuuväestöön kuuluvien eri asiakasryhmien erityistarpeet muun muassa noudattamalla asetusta 
rakennusten esteettömyydestä (241/2017) ja maakuntastrategian tavoitteita rakentamiseen ja esteettömyyteen 
liittyen. Toimitilojen on mahdollistettava tietosuojan toteutuminen.  
 
Toimitilojen, toimintaympäristön ja välineiden suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon 
maakuntastrategian mahdolliset tavoitteet ympäristöystävällisyyteen liittyen (jätehuolto, hukka, kierrätys yms.). 
 
Sosiaali- ja terveyskeskuksen on annettava maakunnan liikelaitoksen henkilöstön käyttöön sen tarvitsemat toimitilat 
maakunnan ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa sovittavalla tavalla. Näitä tiloja voivat olla esimerkiksi 
maakunnan liikelaitoksen sosiaalityöntekijän, liikkuvan psykiatrisen avohoitotiimin, mielenterveys- ja 
päihdehoitajan (esim. 1/10 000 väestöpohja), jalkautuvan erikoislääkärin tai erityistyöntekijän kuten 
psykoterapeutin tarvitsemat tilat sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Liikelaitoksen palvelut fyysisesti sosiaali- ja 
terveyskeskuksissa mahdollistavat matalan kynnyksen, näyttöön perustuvat hoidot (esim. terapiat, ryhmähoidot) 
siten, että hoitovastuuta kantaa sosiaali- ja terveyskeskuksen yleislääkäri. Toimitiloista tehdään erilliset tilojen 
käyttöoikeus-, vuokra- tai ostosopimukset siten kuin ne ovat tarpeen. Sopimuksia tehdessä huomioidaan toimitilojen 
käyttö sekä palvelutuotanto- että koulutus- ja tutkimustoiminnassa. Palveluntuottaja voi toimitilojaan koskevien 
sopimusten puitteissa vuokrata sosiaali- ja terveyskeskuksen tiloja toiselle yksityiselle tai maakunnalle tai muuhun 
toimintaan. 
 

4.6.2 Toimintaan liittyvät työvälineet, lääkkeet ja tukipalvelut 
 
Palveluntuottaja vastaa tämän palvelukuvauksen mukaiseen palvelutuotantoon vaadittavasta irtaimistosta, 
laitteistosta, tarvikkeista, instrumenteista, ohjelmistosta, materiaalista ja hoitovälineistä ellei toisin ole sovittu 
maakunnan ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa. Palveluntuottajalla on oltava terveydenhuollon laitteista ja 
tarvikkeista säädetyn lain mukainen seurantajärjestelmä palvelutuotannossa käytettävien laitteiden ja niiden käytön 
turvallisuuden varmistamiseksi.  Laitteiston ja välineiden on oltava heti käytössä toiminnan alkaessa sekä niiden pitää 
olla riittävät ja asianmukaiset koko sopimuskauden ajan. Palveluntuottaja vastaa irtaimistoon, laitteistoon ja 
välineistöön liittyvästä kalibroinnista, korjauksesta, välinehuollosta ja uusinnasta maakunnan ja valmistajan ohjeiden 
mukaisesti koko sopimuskauden ajan ellei maakunnan ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa ole toisin sovittu. 
 
Palveluntuottaja vastaa tämän Palvelukuvauksen mukaiseen palvelutuotantoon liittyvistä hankinnoista ja palveluista, 
ellei maakunnan ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa ole toisin sovittu. Palvelukuvauksen mukaiseen 
palvelutuotantoon liittyviä palveluja ovat muun muassa hankintapalvelut, rekrytointipalvelut, toimitilojen 
puhtaanapito, jätehuolto, tila- ja kiinteistöpalvelut, tietotekniikkapalvelut, vahtimestari- ja vartijapalvelut, posti- ja 
logistiikkapalvelut, asiakas- ja henkilöstöpysäköinti, työ- ja liinavaatehankinnat sekä pesulapalvelut. Palvelut pitää 
toteuttaa valmistajan ja maakunnan ohjeiden mukaisesti. 
 
Maakunta voi tarkastaa palveluntuottajan tai tämän alihankkijan irtaimiston, laitteiston, välineistön ja toimintaan 
liittyvät palvelut ennalta ilmoittamatta ja ilman erillissyytä. 
 
Palveluntuottajan on maakunnan määrittämissä erityistilanteissa käytettävä valtakunnallisten palvelukeskusten ja 
maakunnan liikelaitoksen palveluja kuten asiakastietolaissa tarkoitettuja valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja 
siten, kuin lainsäädäntö edellyttää, maakuntastrategia linjaa tai kuten maakunnan kanssa on erikseen sovittu.  

Tässä palvelukuvauksen osiossa kuvatusta vastuunjaosta voidaan poiketa, mikäli maakunta toisin linjaa. Maakunta 
saattaa esimerkiksi päättää tuottaa kaikille sosiaali- ja terveyskeskuksille yhdenvertaisesti esimerkiksi 
laiterekisterin.  

[Lisää tähän lista minimissään sosiaali- ja terveyskeskuksessa oltavista työvälineistä, laitteista sekä 
peruslääkevalikoimasta]. 



Sote-keskus: Palvelukuvausmalli (liite 1) - 5.3.2018 luottamuksellinen luonnos. 

20 
 

 Palvelun laatu ja vaikuttavuus 

Sosiaali- ja terveyspalvelun on oltava laadukasta, asiakaskeskeistä, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua.  
Palveluntuottajan nimeämän sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuulääkärin on johdettava ja valvottava, että palvelut 
täyttävät niille säädetyt vaatimukset ja maakunnan asettamat ehdot koko sen ajan, kun sosiaali- ja terveyskeskuksen 
palveluja toteutetaan.  
 
Asiakkaan palvelujen tuottamisessa on noudatettava niistä annettua sitovaa kansallista ja kansainvälistä ohjeistusta. 
Annettavien palvelujen on noudatettava Käypä hoito – suosituksia sekä kansallisen palveluvalikoimaneuvoston 
suosituksia. Lisäksi palveluntuottajan on noudatettava alueellisia ja paikallisia ohjeita sekä maakunnan määrittelemiä 
hoito- ja palvelukokonaisuuksia sekä hoidon ja palvelun porrastusta. Palveluntuottajan on edistettävä vastuuväestön 
hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta maakunnan määrittämien toimintamallien, olemassa olevien suositusten sekä 
ajantasaiseen näyttöön perustuvien menetelmien mukaisesti. 
 
Palveluntuottajan vastuulla on seurata ja kehittää palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Maakunnan palvelustrategia 
määrittää sosiaali- ja terveyskeskuksiin liittyvät mittarit, joista palveluntuottajan on raportoitava maakunnan 
päättämällä tavalla julkisessa tietoverkossa, maakunnalle ja muille viranomaisille. Maakunnassa saatetaan seurata 
esimerkiksi lähetteiden pisteytystä, päivystyksen käyttöä, saatavuuteen liittyviä poikkeamia sekä 
kansanterveysmittareita. Maakunnan palvelustrategia ja palvelulupaus määrittävät myös tavoitteet, joita sosiaali- ja 
terveyskeskusten tulee noudattaa.  
 

 Palvelun saatavuus ja saavutettavuus 

Tämä palvelukuvaus määrittää minimikriteerit palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden osalta, mutta 
palveluntuottajilla on mahdollisuus kilpailla suoran valinnan palvelujen markkinoilla saatavuuteen ja 
saavutettavuuteen liittyvillä ominaisuuksilla tarjoamalla palvelua, joka ylittää palvelukuvauksen minimivaatimukset 
esimerkiksi esteettömyyden, julkisten kulkuyhteyksien, parkkipaikkojen tai sijainnin näkökulmasta. 
 

4.8.1 Saatavuus 

Palveluntuottajan tulee osoittaa miten tämän palvelukuvauksen mukaiset palvelut ovat vastuuväestön saatavilla 
vähintään 30 tuntia viikossa viisipäiväisinä arkiviikkoina koko sopimuskauden ajan. Tänä aikana 
palveluntuottajalla on oltava tavoitettavissa (sisältäen puhelin tai sähköinen konsultaatio) riittävä henkilöstö, 
mukaan lukien lääkäri. Palvelut tulee toteuttaa maakunnan valvonnassa ja yhteistyössä yhteispäivystyksen kanssa 
siten, että painopisteen siirtyessä perustason palveluihin, myös resursseja siirtyy sosiaali- ja terveyskeskuksiin.  
 
Palveluntuottajan on tarjottava sekä kiireettömiä palveluja että yksikön aukioloaikojen rajoissa riittävästi kiireellisiä 
palveluja eli kiirevastaanottoja.  
 
Loma-aikana palveluntuottajalla on oikeus supistaa sosiaali- ja terveyskeskuksensa toimintaa sopimalla asiasta 
maakunnan vastuuhenkilön kanssa huolehtimalla kuitenkin samaan aikaan sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen 
riittävästä saatavuudesta.  
 
Palveluntuottajan tulee varautua vastuuväestön kiireettömien ja kiireellisten aikojen kysynnän ja tarpeen mukaan 
aukioloaikojen joustavuuteen esimerkiksi influenssaepidemian aikana tai poikkeustilanteissa. Kiireellisiä vastaanottoja 
voidaan toteuttaa maakunnan päättämällä tavalla, myös yhteistyössä toisen sosiaali- ja terveyskeskuksen kanssa. 
Kiireellisiä vastaanottoaikoja tulee tarjota kaikille asiakkaille, joiden hoito tai palvelu ei voi odottaa ammattihenkilön 
arvion mukaan. ”Ylivuotoa” ei tule ohjata muualle kuten päivystykseen.  
 
Palveluntuottaja noudattaa toiminnassaan lakisääteisiä hoitoon pääsyn määräaikoja, minkä lisäksi maakunnan omat 
tavoitteet puhelinpalvelun toteuttamisesta koskevat myös palveluntuottajaa. Sähköisiä asiointipalveluja ja 
takaisinsoittojärjestelmiä tulee hyödyntää terveydenhuoltolaissa säädettyjen määräaikojen puitteissa.  
 
Palveluntuottajan on jatkuvasti seurattava palvelujen saatavuutta lainsäädännön, maakunnan ja muiden 
viranomaisten (esimerkiksi lupa- ja valvontavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) määrittämällä tavalla. 
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Saatavuutta tulee seurata erikseen puhelinpalvelujen, sähköisten palvelujen ja fyysisten palvelujen osalta. 
Palveluntuottajan pitää tuottaa maakunnan palvelustrategian mukaista mittaritietoa sekä pyrkiä noudattamaan näihin 
liittyviä maakunnan tavoitteita. 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.  

Palveluntuottajan on ilmoitettava julkisessa tietoverkossa ajantasaisesti palveluun pääsyn tosiasialliset odotusajat 
terveydenhuoltolain ja valinnanvapauslain mukaisesti sekä maakunnan ohjeistamalla tavalla. Tiedot on annettava 
asiakkaalle pyydettäessä myös suullisesti tai kirjallisesti. Odotusajat eivät saa ylittää laissa säädettyjä hoitoon pääsyn 
enimmäisaikoja. 
 
Palveluntuottajien on mahdollista tehdä keskenään yhteistyötä palvelujen riittävän saatavuuden varmistamiseksi.  
Tämä yhteistyö ei saa synnyttää erillisiä asiakasmaksuja. Yhteistyötä toteuttaessa tulee huomioida 
asiakassuunnitelmien sisältö, asiakkaiden valinnat ja syrjimättömyysperiaatteet.  
 

4.8.2 Saavutettavuus 

Sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen on oltava vastuuväestölle sekä fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti että 
kognitiivisesti saavutettavia ja esteettömiä. Maakunta määrittää palvelustrategiassaan ja palvelulupauksessaan 
saavutettavuuden periaatteet. Saavutettavuuden edistämiseksi voidaan hyödyntää esimerkiksi liikkuvia palveluja, 
digitaalisia ratkaisuja, kommunikaatioapuvälineitä ja tulkkipalveluja. Palveluntuottajan on tarjottava yhdenvertaisesti 
palveluja myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluja. 
 
Palveluntuottajalla pitää olla alueella X ja Y kiinteä tai liikkuva palveluyksikkö, jossa on sen aukioloaikoina oltava 
vähintään yksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö tavoitettavissa.  
 
Palveluntuottaja varmistaa palvelujen kohdentumisen erityisesti ryhmille, joilla on muita suurempi riski jäädä 
palvelujen ulkopuolelle. Palveluntuottajan tulee vähentää eriarvoisuutta kohdistamalla palvelut tarvittaessa 
tehostetuin menetelmin haavoittuvassa asemassa oleville, kuten vammaisille henkilöille, vanhuksille, 
maahanmuuttajille, haavoittuvassa asemassa oleville lapsille ja nuorille, etnisille ryhmille ja kielivähemmistöille.  
 
Asiakkaan matkat sosiaali- ja terveyskeskukseen sekä matkoihin liittyvät kustannukset eivät ole palveluntuottajan 
vastuulla. 
 
Sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstön matkat tämän palvelukuvauksen mukaisiin palveluihin kuten kotikäynteihin 
ja verkostopalavereihin liittyen ovat palveluntuottajan vastuulla ilman erilliskorvausta. 
 

 Kouluttaminen ja kehittäminen 

4.9.1 Kouluttaminen 

Henkilöstön täydennyskoulutusten sisältöä suunniteltaessa palveluntuottajan pitää ottaa huomioon maakunnan 
palvelustrategian ja palvelulupauksen sisältö (painopistealueet ja asukkaiden palvelutarpeet) sekä valtakunnalliset 
strategiset tavoitteet, kuten väestön ja ammattihenkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Henkilökunnalla 
tulee olla osaamista eri väestöryhmien tarpeiden tunnistamiseen, yhdenvertaiseen kohteluun sekä 
palveluohjaukseen. Palveluntuottaja toimittaa maakunnalle säännöllisesti tietoa henkilöstön ammattitaidon 
ylläpitämisestä maakunnan päättämällä tavalla. Yhteistyöneuvotteluissa seurataan henkilöstön osaamista ja 
täydennyskoulutusta. 
 
Palveluntuottaja osallistuu sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluihin liittyvien osaamis- ja kehittämistarpeiden 
arviointiin yhdessä maakunnan kanssa maakunnan määrittelemällä tavalla. 

4.9.2 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 

Palveluntuottajan odotetaan aktiivisesti ja oma-aloitteisesti kehittävän uusia asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita 
toimintatapoja maakunnan palvelustrategian tavoitteiden ja valtakunnallisten strategisten tavoitteiden 
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saavuttamiseksi. Palveluntuottaja toimittaa maakunnalle maakunnan päättämällä tavalla säännöllisesti tietoa siitä, 
miten se kehittää palveluntoimintaansa, kuten asiakaspalveluprosessejaan. Merkittäviin toimintatapojen muutoksiin 
tarvitaan maakunnan suostumus.  
 
Maakunta järjestää kolmesti vuodessa tai tarvittaessa jatkuvasti toimivia alueellisia seuranta- ja kehittämisryhmiä, 

joihin kaikkien alueen sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluja tuottavien palveluntuottajien on velvollisuus 

osallistua. Seuranta- ja kehittämisryhmissä käsitellään jatkuvan kehittämisen mallin mukaisesti muun muassa 

seurantatietoja, laatupoikkeamia, asiakaspalautetta ja ennaltaehkäiseviä toimintatapoja. Seuranta- ja 

kehittämisryhmiä voidaan kutsua koolle myös yksittäisten kehittämisteemojen ympärille, jolloin kutsu voidaan 

osoittaa myös yksittäisille palveluntuottajille kaikkien palveluntuottajien sijaan. 

Palveluntuottajan edellytetään tuottavan tietoa ja aineistoa maakunnan tiedolla johtamisen tarpeisiin sekä yhdessä 
sovittuihin kehittämishankkeisiin. Palveluntuottajan odotetaan myös arvioivan omissa sosiaali- ja terveyskeskuksissa 
käytettäviä menetelmiä muun muassa vaikuttavuuden, asiakastyytyväisyyden, toiminnan tehokkuuden ja 
vastuuväestön päivystys- ja sairaalakäyntien määrän sekä muun palvelunkäytön näkökulmasta. 

Palveluntuottajan edellytetään hyödyntävän hyväksi todettuja, yhdessä sovittuja menettelytapoja sekä osallistuvan 
yhdessä sovittujen uusien menettelytapojen, innovaatioiden ja muiden hyvien käytäntöjen kehittämiseen ja 
levittämiseen maakunnan määrittämällä tavalla.  
 
Palveluntuottajan voidaan edellyttää osallistuvan erikseen perustettavaan maakunnan tai maakuntien Tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) -palvelukeskuksen tai verkoston toimintaan sekä alan TKI-toimintaan 
maakunnan määrittämällä tavalla. Alan TKI-toimintaan osallistumisesta voidaan soveltuvin osin maksaa 
erilliskorvauksia, kuten hankerahoitusta tai apurahoja, maakunnan tai muiden rahoittajien toimesta.  
 
Palveluntuottajan edellytetään osallistuvan maakunnan eri toimijoiden ja sektoreiden väliseen yhteistyöhön 

esimerkiksi kuntien, järjestöjen, kasvupalvelujen ja muiden tuottajien kanssa maakunnan määrittämällä tavalla. 

Palveluntuottajan tulee esimerkiksi edistää alueen väestön hyvinvointia tarjoamalla asiantuntemustaan 

maakunnan, kuntien ja muiden toimijoiden käyttöön. Tästä asiantuntemuksesta voidaan soveltuvin osin maksaa 

erilliskorvauksia maakunnan, kunnan tai muiden tahojen toimesta. 

Palveluntuottajan odotetaan myös osallistuvan kunnalliseen, maakunnalliseen ja valtakunnalliseen 

päätöksentekoon ja siihen liittyvään ennakkovaikutusten arviointiin sekä lausuntojen laatimiseen siltä osin kuin 

maakunta osallistumisen määrittää. 

4.9.3 Harjoittelijoiden vastaanottaminen 

Palveluntuottajan on otettava palveluyksikössä annettavaan koulutukseen ja siihen liittyvään harjoitteluun sosiaali- ja 

terveydenhuollon opiskelijoita maakunnan osoituksen mukaisesti riippumatta siitä, mistä oppilaitoksesta 

harjoittelijat tulevat. Harjoitteluun otettavien opiskelijoiden määrä arvioidaan suhteessa tuottajan henkilöstön 

määrään. Palveluntuottaja on velvollinen huolehtimaan opiskelijoiden asianmukaisesta ohjauksesta ja siihen liittyvistä 

velvoitteista, koulutuksesta ja valvonnasta. Sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluntuottajille ei makseta yllä kuvatusta 

toiminnasta erillistä korvausta, ellei lailla toisin säädetä tai koulutuksen järjestäjän kanssa ole erikseen toisin sovittu.  

5 Palvelutuotantotapaan liittyvät ehdot 
 Yhteinen palveluyksikkö 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

 Alihankinta 

Palveluntuottajan on raportoitava maakunnalle käyttämistään alihankkijoista sekä siitä, millä tavoin palveluntuottaja 

valvoo ja varmistaa alihankkijoiden toimintaa ja laatua sekä puuttuu havaittuihin poikkeamiin. Raportointimenettely 

on kuvattu tämän asiakirjan luvussa 9. 
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Alihankintaan liittyvien muutosten ja muiden tietojen ilmoitusmenettely on kuvattu tämän asiakirjan luvussa 2. 

6 Erityistilanteisiin varautumista koskevat ehdot  

 Vakuutukset  
 

Vakuutuksiin liittyvien muutosten ja muiden tietojen ilmoitusmenettely on kuvattu tämän asiakirjan luvussa 2. 

 Vakuudet  
 

Maakunnalla on oikeus tarkistaa vakuuden määrää vuosittain toteutuneen laskutuksen perusteella. Vakuuksiin 

liittyvien muutosten ja muiden tietojen ilmoitusmenettely on kuvattu tämän asiakirjan luvussa 2. 

 

 Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin 

6.3.1 Normaaliolojen häiriötilanteet 
 

Palveluntuottajalla on oltava riittävästi resursseja tuotantokatkosten välttämiseksi ja häiriötilanteisiin varautumista 

varten. Varautumisasiat on kuvattu palveluntuottajan ja maakunnan välisen sopimuksen liitteenä olevassa valmius- ja 

varautumissuunnitelmassa, joka muodostaa osan maakunnan varautumissuunnitelmaa. Varautumissuunnitelmassa 

pitää kuvata palveluntuottajan johtamisjärjestelmät, valmius- ja varautumisasioiden vastuuhenkilöiden roolit sekä 

suunnitelma vaihtoehtoisista toimitiloista, lisähenkilöstöstä ja muista lisäresursseista häiriötilanteiden varalta.  

Palveluntuottajan on varauduttava vastuuväestön kiireettömien ja kiireellisten aikojen kysynnän ja tarpeen mukaan 

aukioloaikojen joustavuuteen esimerkiksi influenssaepidemian aikana tai poikkeustilanteissa. Kiireellisiä vastaanottoja 

voidaan toteuttaa maakunnan päättämällä tavalla, myös yhteistyössä toisen sosiaali- ja terveyskeskuksen kanssa. 

Kiireellisiä vastaanottoaikoja pitää tarjota kaikille asiakkaille, joiden hoito tai palvelu ei voi odottaa ammattihenkilön 

arvion mukaan. ”Ylivuotoa” ei saa ohjata muualle, kuten päivystykseen. 

Sosiaali- ja terveyskeskuksella on velvollisuus osallistua sijaintimaakunnan tai -kunnan valmiussuunnitteluun ja 

valmiussuunnitelman mukaiseen harjoitteluun maakunnan päättämällä tavalla. Palveluntuottajalla on lisäksi 

velvollisuus osallistua maakunnan päättämällä tavalla valmiuden ja varautumisen ylläpitoon toimialan toimenpiteissä, 

kuten pandemian hoitoa edellyttävissä häiriötilanteissa, tai muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten 

suuronnettomuustilanteissa. Maakunnan päättämä tapa voi tarkoittaa myös sitä, että maakunta voi edellyttää 

palveluntuottajaa muuttamaan palvelutuotantoaan hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa, esimerkiksi ottamaan vastaan 

potilaita tai asiakkaita normaalitoimintoa suuremmalla määrällä. 

6.3.2 Valmiuslain tarkoittamat poikkeusolot 
 

Palveluntuottajan on osallistuttava maakunnan päättämällä tavalla poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan 

suunnitteluun ja etukäteisvalmisteluihin, joilla pyritään varmistamaan tehtävien mahdollisimman hyvä hoitaminen 

poikkeusoloissa. 

 Tartuntatautien torjunta  

Tartuntatautien torjunnan osalta palveluntuottaja on velvollinen noudattamaan maakunnan ehtoja ja ohjeita. 
Palveluntuottaja osallistuu epidemioiden selvittelyyn, muihin kuin neuvolatoimintaan liittyviin rokotuksiin ja 
matkailijaterveysasioihin liittyvien reseptien kirjoittamiseen ja rokotusten toteuttamiseen, sekä vuosittaisiin 
influenssarokotuksiin maakunnan päättämällä tavalla ilman erillistä korvausta. Palveluntuottaja saa tarvittavat 
kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet korvauksetta. Pandemiatilanteessa ja muissa erityistilanteissa 
maakunta voi velvoittaa palveluntuottajaa osoittamaan henkilökuntaa epidemian hallintaan tarvittaviin tehtäviin.  
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 Avustamisvelvollisuus sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminnan lakatessa 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

7 Valvontaan liittyvät ehdot 

 Palveluntuottajan omavalvonta 

Palveluntuottajan on toimitettava omavalvontasuunnitelma maakunnan ja palveluntuottajan välisen sopimuksen 

liitteenä ennen sopimuksen allekirjoittamista. Palveluntuottajan on toiminnassaan varmistettava, että ajantasainen 

omavalvontasuunnitelma on käyty läpi henkilökunnan kanssa ja sen jalkauttaminen on varmistettu käytännössä. 

 Maakunnan valvonta ja tarkastusoikeus 

Palveluntuottajan tai tämän alihankkijan toiminta ja toimitilat voidaan tarkastaa maakunnan toimesta ennalta 
ilmoittamatta ja ilman erillissyytä maakunnan ja valtakunnallisten tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. 
Palveluntuottajan toiminta voidaan tarkistaa myös muiden tahojen toimesta olemassa olevan lainsäädännön 
puitteissa (esimerkiksi valvontaviranomaisten tarkastukset). 

Mikäli asiakas on tehnyt muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluihin liittyen, 
palveluntuottajan vastuuhenkilö on velvollinen vastaamaan näihin viimeistään 30 päivän kuluttua ilmoituksen 
vastaanottamisesta. 
 
Mikäli asiakas on tehnyt kantelun sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluihin liittyen, valvovat viranomaiset toimittavat 
kantelun käsiteltäväksi maakunnan hallintosäännössä määrittämälle taholle. Palveluntuottajan vastuuhenkilö on 
velvollinen toimittamaan kanteluun liittyvät tiedot ja asiakirjat maakunnan hallintosäännössä määrittämälle taholle 
määräpäivään mennessä. 

8 Viestintään ja markkinointiin liittyvät ehdot 

Palveluntuottajan tiedottamisen ja markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. Ylisanoja 

tai vertailumuotoja ei saa käyttää. Tiedottamisella tai markkinoinnilla ei saa luoda tarpeetonta sosiaali- tai 

terveydenhuoltopalvelujen kysyntää. Hinnoista ilmoittamisen pitää tapahtua vertailukelpoisella tavalla siten, että 

asiakas tai asukas voi vaivatta ja selkeästi päätellä julkisrahoitteisen palvelun sisällön ja mahdollisesti itse maksettavan 

osuuden, joka ei kuulu tämän palvelukuvauksen piiriin. 

9 Tietotuotantoon liittyvät ehdot 

 Tiedon tuottaminen 

Palveluntuottaja huolehtii laadukkaasta kirjaamisesta noudattaen kansallisia sosiaali- ja terveyspalvelujen luokituksia 
ja koodistoja sekä kirjaamiseen liittyvää kansallista ohjeistusta. Palveluntuottajan on tallennettava jokaisen 
asiakaskäynnin (vastaanotolla, puhelimessa, sähköisesti tai muulla soveltuvalla tavalla mukaan lukien kotikäynti) 
tarpeelliset ja lakisääteiset potilasasiakirjamerkinnät sekä tilastomerkinnät. Tiedot pitää tallentaa maakunnan asiakas- 
ja potilasrekisteriin käyttämällä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 
(159/2007) mukaisia valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja. Potilastietojen kirjaamisessa on noudatettava 
potilasasiakirjoista annettua STM:n asetusta (298/2009) sekä valtakunnallisia ja mahdollisia maakunnallisia 
ohjeistuksia. 
 

 Rekisterinpito 

Maakunta on henkilötietolain (523/1999) tarkoittama rekisterinpitäjä sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminnassa 
syntyneille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasasiakirjoille. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että 
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asiakas- ja potilasasiakirjojen säilyttämisessä, hävittämisessä ja arkistoinnissa noudatetaan voimassa olevia säädöksiä 
ja niiden nojalla annettuja maakunnan ohjeita.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöstä tulee vaatimus ylläpitää asiakasrekisteriä sekä säilyttää asiakas- ja 
potilasasiakirjoja ja käyttölokitietoja saman säilytysajan kuin mikä lainsäädännössä on määritelty asiakirjojen 
säilyttämistä. Sähköisen ja paperisen materiaalin fyysistä arkistointia koskevat tiedot (säilytysosoite, tietoturvan taso) 
pitää luetella omavalvontasuunnitelmassa, joka on maakunnan ja palveluntuottajan välisen sopimuksen liitteenä.  
 
Koska kyse on viranomaisasiakirjoista, tiedon luovutuksesta päättää maakunta rekisterinpitäjänä. Palveluntuottajan 
hoitaa tietoluovutuksiin liittyvät tehtävät tietosuoja-asetuksen, perustuslain vaatimusten ja maakunnan ohjeiden 
mukaisesti. Asiakirjojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia julkisuuslain (laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta, 621/1999) säädöksiä sovelletaan asiakirjoihin silloinkin, kun ne ovat palveluntuottajan hallussa. 
Asiakirjojen käsittelyä säätelee myös laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. 
 
Palveluntuottajalla on oikeus käsitellä maakunnan asiakas- ja potilasrekisterissä olevia asiakkaan palvelun edellyttämiä 

välttämättömiä asiakas- ja potilastietoja.   

 Tietojärjestelmät 

Palvelun tuottajan on oltava sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annetun lain (xxx/2018) mukaisessa 
palvelutuottajien rekisterissä ja liittyneenä valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen 
käyttäjäksi. Lisäksi palveluntuottajan on käytettävä maakunnan määrittämiä sähköisiä työkaluja kuten sähköinen 
terveystarkastus, omahoitopalvelu, tekstiviestipalvelu, chat-palvelu, videovälitteiset palvelut, sähköinen 
ajanvarauspalvelu mukaan lukien aikojen peruutus ja siirto netissä. Maakunta voi tarjota tietojärjestelmiä tai 
muita sähköisiä palveluja asiakkaiden sekä sosiaali- ja terveyskeskuksen käyttöön. Palveluntuottajalta voidaan 
periä näiden järjestelmien tai palvelujen käytöstä erillismaksuja. 
 

 Salassapito ja tietosuoja 

Palveluntuottajan on noudatettava huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja huolehdittava siitä, että salassa pidettäviä ja 
arkaluonteisia tietoja käsitellään asianmukaisesti. Palveluntuottajan on käsiteltävä asiakirjoja siten, kuin sosiaali- ja 
terveyskeskuksia koskevissa maakunnan päätöksissä, EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (General Data Protection 
Regulation, GDPR) sekä muussa lainsäädännössä määritetään. Palveluntuottaja vastaa siitä, että sen toiminnassa 
syntyneiden tietojen ja asiakirjojen käsittelyssä, säilytyksessä, hävittämisessä ja arkistoinnissa noudatetaan voimassa 
olevaa lainsäädäntöä ja maakunnan antamia ohjeita. Palveluntuottajan tai nimetyn vastuuhenkilön on annettava 
sähköisessä muodossa olevia asiakas- ja potilastietoja käsittelevälle henkilölle henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja 
määriteltävä työtehtävien perusteella, mihin asiakas- ja potilastietoihin hänen on tehtäviensä vuoksi mahdollista 
päästä. Niitä on oikeus käsitellä ja luovuttaa vain potilaan suostumuksella tai lakiin perustuen.  
 
Rekisteriselosteessa nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä salassapitosäännösten estämättä sellaisia 
palveluntuottajan toiminnassa muodostuvia potilas- ja asiakastietoja sekä muita tietoja, jotka ovat välttämättömiä 
hänelle kuuluvien johto- ja valvontatehtävien hoitamiseksi sen mukaan kuin laissa säädetään.  
 

 Tiedon hallinta ja luovutus 

Palveluntuottajan on toimitettava maakunnalle sen järjestämisvastuun toteuttamiseksi tarvittavat tiedot palvelujen 
toteutumisesta. Palveluntuottajan on säännöllisesti toimitettava maakunnalle kunkin sosiaali- ja terveyskeskuksen 
toiminnan seurantaan ja maksatukseen tarvittavat kuukausitasoiset, sosiaali- ja terveyskeskuskohtaiset tiedot  

- asiakkaista 
- asiakkaille annetuista palveluista sekä suoritetuista toimenpiteistä 
- palvelujen vaikutuksista 
- asiakaspalautteesta ja asiakastyytyväisyydestä 
- palvelujen kustannuksista 
- palveluun pääsyn tosiasiallisista odotusajoista (erikseen fyysiset, sähköiset ja puhelinvastaanotot eri 

ammattiryhmille) 
- palvelujen laadun valvonnasta, laatupoikkeamista sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä 
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- potilasturvallisuudesta 
- asiakkaiden ja potilaiden tekemistä reklamaatioista, korvausvaatimuksista ja potilasvahinkoilmoituksista, 

reklamaatioihin johtaneista syistä sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja ratkaisuista 
- sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluja koskevista julkisoikeudellisista valituksista, muistutuksista, kanteluista 

ja rikosilmoituksista samoin kuin kaikkia edellä mainittuja koskevista ratkaisuista 
- henkilöstön täydennyskoulutuksesta 
- tiloihin tai välineisiin liittyvistä merkittävistä puutteista kuten sisäilmaongelmista ja niiden johdosta tehdyistä 

toimenpiteistä 
- vastuuväestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumisesta sekä näiden johdosta tehdyistä 

toimenpiteistä 
- asiakasmaksun määräytymisen edellyttämät tiedot sekä tiedot käyttämättä jääneistä ajoista perityistä 

maksuista 
 

Nämä tiedot pitää toimittaa maakunnalle maakunnan erikseen päättämässä muodossa viimeistään kunkin kuukauden 
x. päivänä. Tiedot pitää toimittaa maakunnan määräämiä valtakunnallisia tietojärjestelmiä ja tietorakennetta sekä 
kansallisia määräyksiä noudattaen.  
 
Kolmesti vuodessa järjestettävissä alueellisissa seuranta- ja kehittämisryhmissä seurataan ja käsitellään 
palveluntuottajien toimittamia, asiakkaiden näkökulmasta anonyymejä kuukausi- ja palveluyksikkötasoisia tietoja. 
 
Kuukausitasoisten tietojen lisäksi palveluntuottajan on vuosittain huolehdittava valinnanvapauslain mukaisten tietojen 
sekä tilaajavastuulain (laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, 
1233/2006) alaisten todistusten ja selvitysten sekä tilinpäätöksen toimittamisesta maakunnalle maakunnan päätösten 
mukaisesti viimeistään kunkin vuoden helmikuun x. päivänä. 
 
Palveluntuottajan on lisäksi toimitettava maakunnan tai valvontaviranomaisen pyytäessä maakunnalle selvitykset 

toimintaan liittyvistä erityistilanteista, kuten esimerkiksi palveluntuottajan tekemistä poikkeuksellisista lähetteistä, 

kuolemantapauksista ja vaarallisista haittatapahtumista.  

Sosiaali- ja terveyskeskuksen lopettaessa toimintansa tai palvelutapahtuman päättyessä, palvelujen järjestämisen ja 

toteuttamisen kannalta olennaisten tietojen luovuttamisesta ja säilyttämisestä on sovittava maakunnan kanssa. Tämä 

on toteuttava lakisääteisten määräaikojen, säilytysaikojen ja maakunnan kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti.  

Maakunnan lisäksi palveluntuottajan pitää luovuttaa tietoja myös muille viranomaisille kuten Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitokselle, valvontaviranomaiselle sekä kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä 

vastaaville viranomaisille. Palveluntuottajan on annettava maksuliikenteen hallinnoimiseksi Kansaneläkelaitokselle 

salassapitosäännösten estämättä maakunnan erikseen määrittelemät tiedot eli vähintään yksilöivät tiedot 

palveluntuottajan asiakkaista, näiden listautumispäivistä, asiakkaille annetuista palveluista sekä suoritetuista 

toimenpiteistä ja niihin liittyvistä kustannuksista. Julkisessa tietoverkossa tulee myös jakaa anonyymiä tietoa 

maakunnan määrittämällä tavalla.  

Asiakkaita ja palvelutuotantoa koskevan tiedon tuottaminen, julkaiseminen ja jakaminen muiden palveluntuottajien 
kanssa pitää toteuttaa tietosuojasäädöksiä ja muuta lainsäädäntöä noudattaen ja ne ovat palveluntuottajan vastuulla 
ilman erilliskorvauksia. Palveluntuottajan on myös varmistettava, että palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen 
kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta toiselle asiakkaiden palvelukokonaisuuksien eri vaiheissa. Tämä 
mahdollistaa sen, että jokaisen potilaan ja asiakkaan asiakirjat muodostavat hänen hoitonsa tai huoltonsa kannalta 
välttämättömän jatkuvan kokonaisuuden, johon hoitoa ja huoltoa koskevat ratkaisut tulee perustaa. Tiedon 
luovutuksen oikeusperusteena on oltava lain säännös tai asiakkaan suostumus. Asiakas voi esittää tarkastuspyynnön 
tai virheen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle eli maakunnalle tai, jos palveluntuottajan ja maakunnan välillä on asiasta 
erikseen sovittu, suoraan palveluntuottajalle.  
 
Tiedot pitää toimittaa viranomaisille ja muille palveluntuottajille maakunnan määräämässä muodossa ja aikataulussa 
sekä noudattaen kansallisia määräyksiä.   
 



Sote-keskus: Palvelukuvausmalli (liite 1) - 5.3.2018 luottamuksellinen luonnos. 
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 Immateriaalioikeudet 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

10 Korvauksiin liittyvät ehdot 

Maakunta määrittelee sosiaali- ja terveyskeskuksia koskevan kannustinmallin (liite 2), joka määrittää laatuun 
liittyviä kriteerejä tai minimivaatimuksia. Kannustinmalli voi perustua muun muassa palveluiden saatavuuden 
(esimerkiksi odotusaika), asiakas- ja potilasturvallisuuden tai asiakastyytyväisyyden parantumiseen. 
Vaihtoehtoisesti kannusteet voivat perustua kustannusten tai palvelutarpeen vähenemiseen suhteessa muihin 
saman suoran valinnan palveluntuottajiin maakunnan alueella tai suhteessa muihin maakuntiin. Kustannuksia tai 
palveluntarvetta voi arvioida esimerkiksi hoitokäyntien määrän sekä erikoissairaanhoidon tai lisäpalvelujen käytön 
perusteella. Kannustinmallin mukaisten palkkioiden laskentaperusteena voidaan käyttää maakunnan määrittämien 
palveluiden laatuindikaattorien tuloksia. Laatuindikaattoreille voidaan määrittää tavoitetaso (esimerkiksi 
alueellisesti toteutunut keskiarvo), josta määritetty prosentuaalinen poikkeama tarkastelujakson aikana 
käynnistää kannustimen maksun. Kannustimet voidaan porrastaa poikkeaman merkittävyyden mukaan.  
 

Palveluntuottajan muutosten ilmoittamisprosessit on kuvattu tämän asiakirjan luvussa 2.1.1. 

11 Palvelupoikkeamat ja muut virheet  

 Virhe, virheestä informointi sekä virheen korjaamisen määräajat 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

 Menettely ja seuraamukset virheestä 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

12 Vahingonkorvauksiin liittyvät ehdot  

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

13 Tietyllä maakunnan alueella toimivia sosiaali- ja terveyskeskuksia 

koskevat ehto 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

 


