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Palautepyyntö suoran valinnan sosiaali- ja terveyskeskusten 
korvausmalleihin liittyvästä ohjeistuksesta 

Ohjeet 

Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava-painikkeita. 
Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin. Kyselyssä on runsaasti vastaustilaa 
lausujien vapaamuotoisille kommenteille. Kyselyn voi tarvittaessa keskeyttää painamalla Tallenna & jatka 
myöhemmin -painiketta ja jatkaa vastaamista myöhemmin. Tallenna & jatka myöhemmin -painikkeesta 
kysely vie automaattisesti sivulle, jossa on linkki jatkettavaan kyselyyn. Sivulla voi myös lähettää linkin 
sähköpostiisi. 
 
Vastauksien lähetys: Kun kyselyyn vastaaminen on valmis, paina kyselylomakkeen lopussa olevaa Lähetä -
painiketta. Lähettämisen jälkeen kyselyvastausta ei ole enää mahdollista täydentää tai muokata. Vastausten 
lähettämisen jälkeen on mahdollista tallentaa koonti omista vastauksista. 
 
Tämän liitteen lopussa on tekstitiedostoversio kysymyksistä, jota voi käyttää lausuntopyynnön käsittelyn 
helpottamiseksi.  
 
Vastaukset pyydetään ehdottomasti toimittamaan viimeistään 15.2.2019 mennessä ensisijaisesti Webropol-
kyselyllä, mutta vastaukset on myös mahdollista lähettää sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon 
kirjaamo(at)stm.fi. Annetut vastaukset ovat julkisia.  
 
Sähköisen kyselyn Internet-osoite on https://link.webropolsurveys.com/S/476BE21B93515D12.  
Linkkiä voi jakaa edelleen. 
 
Lisätietoja antavat: 
 
Erityisasiantuntija Piia Pekola, p. 0295 163694, s-posti piia.pekola@stm.fi 
Johtaja Raija Volk, p. 0295 163263, s-posti raija.volk@stm.fi 
 
Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset:   
 
Assistentti Märta Lehtonen, p. 0295 163207, s-posti marta.lehtonen@stm.fi 
 
 
 
Taustatiedot 
 
1. Vastaajan tiedot 
 
Vastaajatahon virallinen nimi 
Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 
Vastauksen vastuuhenkilön sähköposti 
Vastauksen vastuuhenkilön puhelinnumero 
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2. Onko vastaaja 
 
kunta 
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tai yhteistoiminta-alue 
sairaanhoitopiiri 
maakunnan liitto 
muu kuntayhtymä tai kuntien yhteistoimintaelin 
valtion viranomainen 
järjestö 
yksityinen palveluntuottaja 
joku muu, mikä? 
 
 
3. Ovatko sosiaali- ja terveyskeskustoiminnan järjestämisen lähtökohdat ymmärrettävät tuottajakorvausten 
näkökulmasta (Luku 2)?  
 
kyllä 
kyllä pääosin 
ei pääosin 
ei 
ei kantaa 
 
4. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 3 
 
5. Auttaako raportti hahmottamaan järjestäjän tavoitteiden ja niiden seurannan suhdetta korvausmallin 
suunnitteluun (erityisesti luku 3)? 
 
kyllä 
kyllä pääosin 
ei pääosin 
ei 
ei kantaa 
 
6. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 5 
 
 
7. Onko tuottajakorvausten rooli tuottajaverkon ohjauksen kokonaisuudessa selkeä (Luku 4)?  
 
kyllä 
kyllä pääosin 
ei pääosin 
ei 
ei kantaa 
 
8. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 7 
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9. Onko suoran valinnan sosiaali- ja terveyskeskusten palveluista maksettavien korvausten yleiset 
periaatteet kuvattu raportissa riittävän selkeästi (Luvut 5 ja 6)?  
 
kyllä 
kyllä pääosin 
ei pääosin 
ei 
ei kantaa 
 
10. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 9 
 
11. Auttaako raportti hahmottamaan, millaisia tekijöitä korvausmallin suunnittelussa täytyy ottaa 
huomioon? 
 
kyllä 
kyllä pääosin 
ei pääosin 
ei 
ei kantaa 
 
12. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 11 
 
13. Ovatko kiinteän korvauksen perusperiaatteet selkeät ja ymmärrettävät (Luku 6.1)? 
 
kyllä 
kyllä pääosin 
ei pääosin 
ei 
ei kantaa 
 
14. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 13 
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15. Ovatko suoriteperusteisten korvausten perusperiaatteet selkeät ja ymmärrettävät (Luku 6.2)? 
 
kyllä 
kyllä pääosin 
ei pääosin 
ei 
ei kantaa 
 
16. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 15 
 
17. Ovatko kannustinperusteiden korvausten perusperiaatteet selkeät ja ymmärrettävät (Luku 6.3)? 
 
kyllä 
kyllä pääosin 
ei pääosin 
ei 
ei kantaa 
 
18. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 17 
 
19. Onko muiden korvausten rooli selkeä (Luku 6.4)? 
 
kyllä 
kyllä pääosin 
ei pääosin 
ei 
ei kantaa 
 
20. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 19 
 
21. Mistä suoran valinnan palvelujen sosiaali- ja terveyskeskusten tuottajakorvauksiin liittyvistä 
asiakokonaisuuksista tarvittaisiin lisää tietoa tai mihin ohjeistusta? 
 
Avoin vastaus 
 
22. Muut vapaamuotoiset huomiot raportista 
 
Avoin vastaus 
 
23. Millaista tuottajakorvauksiin liittyvää toimeenpanon tukea jatkossa tarvittaisiin? 
 
Avoin vastaus 

 


