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§ 936
Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen 
esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamises-
ta

HEL 2016-009624 T 03 00 00

STM057:00/2016

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraa-
van lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveys-
palvelujen tuottamisesta: 

Lausuntonaan kaupunginhallitus vastaa lausuntopyynnön numeroitui-
hin kysymyksiin. 

4. Onko lain soveltaminen samanlaisena kaikkiin palveluntuottajiin nii-
den oikeudellisesta muodosta ja toiminnan tarkoituksesta huolimatta 
perusteltu ratkaisu (2§, 3§ 1 kohta)?

 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Kyllä pääosin (avotila)
 ( ) Ei kaikilta osin (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)

Palvelujen juridisen ja toiminnallisen kehittämisen näkökulmista lain so-
veltaminen samanlaisena kaikkiin palveluntuottajiin on perusteltua ja 
tärkeää. Väestön valinnanvapausjärjestelmän näkökulmasta on hyvä, 
että kaikkia palveluntuottajia kohdellaan samalla tavalla. Maakunta pal-
velujen järjestäjänä vastaa palveluntuottajien kanssa laadittavasta sopi-
muksesta ja sen seurannasta. Tuottajien yhdenmukainen kohtelu yk-
sinkertaistaa palvelujen tuottamista palvelusopimuksen perusteella. 

5. Parantavatko palvelun tuottajalle asetetut ehdot asiakas- ja potilas-
turvallisuutta (5 - 9§, 13§)?

 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Kyllä pääosin (avotila)
 ( ) Ei kaikilta osin (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)

Palveluntuottajille asetettavat yhtenäiset ehdot taloudellisista edellytyk-
sistä, toimitiloista, toimintaympäristöstä ja välineistä, henkilöstöstä, vas-
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tuusta palvelujen laadusta ja omavalvonnasta varmistavat palvelutoi-
minnan laatua ja asiakas- ja potilasturvallisuutta. 

On tarpeen edellyttää palveluntuottajaa jatkossa ohjaamaan ja valvo-
maan omaa toimintaansa omavalvonnan keinoin. On hyvä, että oma-
valvontasuunnitelmien tekemistä koskevat erilaiset velvoitteet yhtenäis-
tyvät, ja laajenevat koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Perusteluosas-
sa on esitetty, että tämän pykälän toteutumisen varmistamiseksi Valvira 
antaisi pykälässä mainittuja määräyksiä omavalvontasuunnitelman laa-
timisesta, sisällöstä ja seurannasta. 

Lakiluonnoksen 13 §:n 3 momentin 15 kohdassa määrittelyyn asiamie-
histä on tarpeen lisätä yksityisiä sosiaalipalveluja tuottaville velvoite 
oman sosiaaliasiamiehen nimeämisestä tapauksissa, jossa palveluko-
konaisuus määritellään suureksi tai joissakin tapauksissa järjestää jaet-
tu sosiaaliasiamies.

6. Vähentääkö palvelun tuottajan ja sen palveluyksiköiden erillinen re-
kisteröinti, palveluyksiköiden siirtokelpoisuus ja riskiperusteinen hyväk-
symismenettely palvelun tuottajan ja viranomaisen hallinnollista työtä 
(13 §, 15 § ja 17 §)?

 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Kyllä pääosin (avotila)
 ( ) Ei kaikilta osin (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)

Ennakkotarkastuksien harkinnanvaraisuus vähentää viranomaisen hal-
linnollista työtä. On tärkeää, että viranomainen voi tarvittaessa pyytää 
tuottajaa täydentämään tietoja ja että viranomaisella muutenkin on laa-
ja harkintavalta toiminnan mahdollisia riskejä arvioidessaan. Palvelun 
tuottajan hallinnollinen työ osittain lisääntyy, kun vastuu tietojen tuotta-
misesta on entistä enemmän palvelun tuottajalla. 

Palveluntuottajan ilmoitus viranomaiselle tuottajan vaihtumisesta vä-
hentää viranomaisen hallinnollista työtä. Siirtotilanteessa on viranomai-
sella kuitenkin mahdollisuus arvioida, tarvitaanko erillistä rekisteröintiä. 
Palveluntuottajan rekisteröinti on erillään palveluyksiköiden rekisteröin-
nistä. Tällöin oikeus tuottaa palveluja arvioitaisiin erikseen ja lähtökoh-
taisesti rekisteröidyllä tuottajalla olisi oikeus tuottaa palveluja valtakun-
nallisesti. 

7. Vähentääkö yhteisen palveluyksikön käyttömahdollisuus palvelun 
tuottajan ja viranomaisen hallinnollista työtä ja parantaako se mahdolli-
suuksia valvoa toimintaa kokonaisuutena (3 § 5 kohta, 18 §)?
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 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Kyllä pääosin (avotila)
 ( ) Ei kaikilta osin (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)

Yhteisen palveluyksikön käyttömahdollisuus vähentää palveluntuotta-
jan hallinnollista työtä, kun jokaisen palveluntuottajan ei erikseen tarvit-
se ilmoittaa omia tietojaan viranomaiselle. Samaan kokonaisuuteen liit-
tyvät palveluyksiköiden rekisteröinnit käsiteltäisiin samanaikaisesti, mi-
kä tehostaa hallintoa ja vähentää tältä osin palveluyksiköiden omaa 
hallinnollista työtä ja säästää aikaa. Viranomaisen hallinnollista työtä 
menettely vähentää myös, kun monta osaa voidaan käsitellä yhtenä 
kokonaisuutena eikä erillisinä. Järjestely oletettavasti tehostaa myös 
valvontaa, kun kokonaisuutta voidaan valvoa yhtenä hallintoasiana eikä 
erillisinä. 

8. Onko vastuullisen palveluntuottajan käsite ja tehtävät perusteltuja (3 
§ 5 kohta, 18 §)?

 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Kyllä pääosin (avotila)
 ( ) Ei kaikilta osin (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)

Käsitteellä tarkoitetaan viranomaisyhteistyöstä ja rekisterinpidosta vas-
taavaa roolia. Käsitteestä voi saada käsityksen, että vastuullinen palve-
luntuottaja vastaisi muustakin toiminnasta vaikka näin ei olisi. Tehtävät 
sinänsä on hyvin perusteltu lain perustelutekstissä. 

9. Onko vastuullisen palveluntuottajan käsitteelle muita vaihtoehtoja? 

 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)

Palveluntuottajan edustaja rekisteri- ja valvontaviranomaisasioissa. 

10. Ovatko valvovan viranomaisen keinot, mukaan lukien laiminlyönti-
maksu ja rekisteristä poistaminen, riittävät asiakas- ja potilasturvallisuu-
den kannalta (4 luku)?

 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Kyllä pääosin (avotila)
 ( ) Ei kaikilta osin (avotila)
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 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)

Valvovalla viranomaisella tulisi olemaan mahdollisuus tarkastaa palve-
luyksikön toiminta, tilat ja välineet silloin, kun tarkastuksen tekemiseen 
on perusteltu syy. Lisäksi lupa- ja valvontavirasto voi määrätä aluehal-
lintoviraston tekemään puolestaan edellä mainitun tarkastuksen. Alue-
hallintovirasto tai lupa- ja valvontavirasto voi antaa määräyksen havait-
tujen puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta. Määräys 
voidaan antaa sakon uhalla tai uhalla, että toiminta keskeytetään. Li-
säksi palveluntuottaja voidaan poistaa tuottajien rekisteristä, jos toimin-
ta ei enää täytä säädettyjä rekisteröinnin edellytyksiä. Edellä mainitut 
viranomaisen keinot ovat riittäviä ohjauksen ja valvonnan välineitä asia-
kas- ja potilasturvallisuuden edistämiseksi.

11. Muut vapaamuotoiset huomiot laista sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottamisesta? 

Lain tarkoituksen toteutuessa se asettaa kaikki tuottajat samanarvoi-
seen asemaan eikä huononna palvelujen laatua tai asiakas- ja potilas-
turvallisuutta. Viranomaisen etukäteisvalvonta vähenee palveluntuotta-
jan omavalvonnan vuoksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ehdotettu säätely turvaa omalta osaltaan laadukkaat sosiaali- ja ter-
veyspalvelut ja tätä kautta edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia, ja 
varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Käsittely

Esteelliset: Lasse Männistö

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo:

Kysymys 5:
Muutetaan vastausvaihtoehto muotoon ”Kyllä pääosin.” 

Lisätään perustelutekstin loppuun: 
”Ennakkotarkastusten muuttaminen harkinnanvaraisiksi voi heikentää 
potilas- ja asiakasturvallisuutta.”

Kannattaja: Henrik Nyholm
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Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 9
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Hannu 
Oskala, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Ulla-Marja Urho, Sanna 
Vesikansa

Ei-äänet: 5
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Henrik Nyholm, Osku Pajamäki, 
Mirka Vainikka

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Lasse Männistö

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 5 (1 pois-
sa).

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 31.8.2016
2 HEL 2016-009624 Liite esityksen pääasiallinen sisältö
3 HEL 2016-009624 Lausuntopyyntökysely 31 8 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveysministeriö Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt 9.11.2016 mennessä lausun-
toa esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamises-
ta (liitteet 1 ja 2).   

Lausuntopyynnön asiakirjojen mukaan hallituksen esityksessä ehdote-
taan säädettäväksi uusi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista kos-
keva laki. Se koskee oikeutta tuottaa maakunnan järjestämisvastuu-
seen kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä yksityisiä sosiaali- ja 
terveyspalveluja. Uudistuksessa on tarkoitus kumota voimassa olevat 
yksityisistä sosiaalipalveluista ja terveyspalveluista annetut lait. Uudis-
tuksen tarkoitus on varmistaa sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävän 
asiakkaan tai potilaan asiakas- ja potilasturvallisuus, varmistaa laadul-
taan hyvät palvelut sekä edistää palvelun tuottajan ja viranomaisten vä-
listä yhteistyötä. Nykyisestä lupa- ja ilmoitusmenettelystä luovuttaisiin. 
Palveluntuottajaa koskevan rekisteröitymisvelvoitteen täytyttyä palvelu 
voitaisiin aloittaa viranomaisen päätöksenteon jälkeen. Rekisteri- ja val-
vontaviranomaisina toimisivat sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virasto (Valvira) ja aluehallintovirastot. Viranomaiset tarkastaisivat mm. 
kaikkien palveluntuottajien palvelutoiminnan taloudelliset edellytykset. 

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnit-
teluosaston kanssa.  

Lausuntoehdotus perustuu päätöshistoriassa olevaan sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan lausuntoon. 

Kaupunginkanslia huolehtii lausuntopyyntöön vastaamisesta sähköi-
sesti (lausuntopyyntökysely liitteenä 3) kaupunginhallituksen päätök-
senteon jälkeen. 

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 31.8.2016
2 HEL 2016-009624 Liite esityksen pääasiallinen sisältö
3 HEL 2016-009624 Lausuntopyyntökysely 31 8 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveysministeriö Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.10.2016 § 881

HEL 2016-009624 T 03 00 00

STM057:00/2016

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kahdeksi viikoksi.

Käsittely

10.10.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle kahdeksi 
viikoksi Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.10.2016 § 236

HEL 2016-009624 T 03 00 00

STM057:00/2016

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunto-
naan vastaukset seuraaviin sosiaali- ja terveysministeriön esitysluon-
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noksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta esitettyihin 
kysymyksiin. 

"Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa valmiilla sähköisellä ky-
selylomakkeella ja kysymysten numerointeja on käytetty tämän lausun-
non pohjana. Kysymyksessä on lakiluonnos siitä, että kaikki palvelun-
tuottajat olisivat jatkossa samassa asemassa riippumatta palvelujen 
tuottamistavasta. Jatkossa palveluntuottajat rekisteröityisivät viran-
omaiselle ilmoittamalla vaadittavat tiedot ja saisivat sen jälkeen toimin-
taluvan. Palveluntuottajia voisivat olla laitos, yksityinen henkilö, yhtiö, 
osuuskunta, yhdistys, säätiö tai joku muu yhteisö. 

(Vastaukset lähetetään sähköisellä kyselylomakkeella)

STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 4:

Onko lain soveltaminen samanlaisena kaikkiin palveluntuottajiin niiden 
oikeudellisesta muodosta ja toiminnan tarkoituksesta huolimatta perus-
teltu ratkaisu (2§, 3§ 1 kohta)?

 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Kyllä pääosin (avotila)
 ( ) Ei kaikilta osin (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)

Palvelujen juridisen ja toiminnallisen kehittämisen näkökulmista lain so-
veltaminen samanlaisena kaikkiin palveluntuottajiin on perusteltua ja 
tärkeää. Väestön valinnanvapausjärjestelmän näkökulmasta on hyvä, 
että kaikkia palveluntuottajia kohdellaan samalla tavalla. Maakunta pal-
velujen järjestäjänä vastaa palveluntuottajien kanssa laadittavasta sopi-
muksesta ja sen seurannasta. Tuottajien yhdenmukainen kohtelu yk-
sinkertaistaa palvelujen tuottamista palvelusopimuksen perusteella. 

STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 5:

Parantavatko palvelun tuottajalle asetetut ehdot asiakas- ja potilastur-
vallisuutta (5-9§, 13§)?

 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Kyllä pääosin (avotila)
 ( ) Ei kaikilta osin (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)

Palveluntuottajille asetettavat yhtenäiset ehdot taloudellisista edellytyk-
sistä, toimitiloista, toimintaympäristöstä ja välineistä, henkilöstöstä, vas-
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tuusta palvelujen laadusta, ja omavalvonnasta, varmistavat palvelutoi-
minnan laatua ja asiakas- ja potilasturvallisuutta. 

On tarpeen edellyttää palveluntuottajaa jatkossa ohjaamaan ja valvo-
maan omaa toimintaansa omavalvonnan keinoin. On hyvä, että oma-
valvontasuunnitelmien tekemistä koskevat erilaiset velvoitteet yhtenäis-
tyvät, ja laajenevat koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Perusteluosas-
sa on esitetty, että tämän pykälän toteutumisen varmistamiseksi Valvira 
antaisi pykälässä mainittuja määräyksiä omavalvontasuunnitelman laa-
timisesta, sisällöstä ja seurannasta. 

Lakiluonnoksen 13§ 3 momentin 15 kohdassa määrittelyyn asiamiehis-
tä on tarpeen lisätä yksityisiä sosiaalipalveluja tuottaville velvoite oman 
sosiaaliasiamiehen nimeämisestä tapauksissa, jossa palvelukokonai-
suus määritellään suureksi tai joissakin tapauksissa järjestää jaettu so-
siaaliasiamies.

STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 6:

Vähentääkö palvelun tuottajan ja sen palveluyksiköiden erillinen rekis-
teröinti, palveluyksiköiden siirtokelpoisuus ja riskiperusteinen hyväksy-
mismenettely palvelun tuottajan ja viranomaisen hallinnollista työtä 
(13§, 15§, ja 17§)?

 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Kyllä pääosin (avotila)
 ( ) Ei kaikilta osin (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)

Ennakkotarkastuksien harkinnanvaraisuus vähentää viranomaisen hal-
linnollista työtä. On tärkeää että viranomainen voi tarvittaessa pyytää 
tuottajaa täydentämään tietoja, ja että viranomaisella muutenkin on laa-
ja harkintavalta toiminnan mahdollisia riskejä arvioidessaan. Palvelun 
tuottajan hallinnollinen työ osittain lisääntyy, kun vastuu tietojen tuotta-
misesta on entistä enemmän palvelun tuottajalla. 

Palveluntuottajan ilmoitus viranomaiselle tuottajan vaihtumisesta vä-
hentää viranomaisen hallinnollista työtä. Siirtotilanteessa on viranomai-
sella kuitenkin mahdollisuus arvioida, tarvitaanko erillistä rekisteröintiä. 
Palveluntuottajan rekisteröinti on erillään palveluyksiköiden rekisteröin-
nistä. Tällöin oikeus tuottaa palveluita arvioitaisiin erikseen, ja lähtökoh-
taisesti rekisteröidyllä tuottajalla olisi oikeus tuottaa palveluita valtakun-
nallisesti. 

STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 7: 
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Vähentääkö yhteisen palveluyksikön käyttömahdollisuus palvelun tuot-
tajan ja viranomaisen hallinnollista työtä ja parantaako se mahdolli-
suuksia valvoa toimintaa kokonaisuutena (3§ 5 kohta, 18§)?

 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Kyllä pääosin (avotila)
 ( ) Ei kaikilta osin (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)

Yhteisen palveluyksikön käyttömahdollisuus vähentää palveluntuotta-
jan hallinnollista työtä, kun jokaisen palveluntuottajan ei erikseen tarvit-
se ilmoittaa omia tietojaan viranomaiselle. Samaan kokonaisuuteen liit-
tyvät palveluyksiköiden rekisteröinnit käsiteltäisiin samanaikaisesti, mi-
kä tehostaa hallintoa ja vähentää tältä osalta palveluyksiköiden omaa 
hallinnollista työtä ja säästää aikaa. Viranomaisen hallinnollista työtä 
menettely vähentää myös, kun monta osaa voidaan käsitellä yhtenä 
kokonaisuutena eikä erillisinä. Järjestely oletettavasti tehostaa myös 
valvontaa, kun kokonaisuutta voidaan valvoa yhtenä hallintoasiana, ei-
kä erillisinä. 

STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 8:

Onko vastuullisen palveluntuottajan käsite ja tehtävät perusteltuja (3§ 5 
kohta, 18§)?

 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Kyllä pääosin (avotila)
 ( ) Ei kaikilta osin (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)

Käsitteellä tarkoitetaan viranomaisyhteistyöstä ja rekisterinpidosta vas-
taavaa roolia. Käsitteestä voi saada käsityksen, että vastuullinen palve-
luntuottaja vastaisi muustakin toiminnasta, vaikka näin ei olisi. Tehtävät 
sinänsä on hyvin perusteltu lain perustelutekstissä. 

STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 9:

Onko vastuullisen palveluntuottajan käsitteelle muita vaihtoehtoja? 

 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)

Palveluntuottajan edustaja rekisteri- ja valvontaviranomaisasioissa. 
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STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 10:

Ovatko valvovan viranomaisen keinot, mukaan lukien laiminlyöntimak-
su ja rekisteristä poistaminen, riittävät asiakas- ja potilasturvallisuuden 
kannalta (4 luku)?

 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Kyllä pääosin (avotila)
 ( ) Ei kaikilta osin (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)

Valvovalla viranomaisella tulisi olemaan mahdollisuus tarkastaa palve-
luyksikön toiminta, tilat ja välineet silloin, kun tarkastuksen tekemiseen 
on perusteltu syy. Lisäksi lupa- ja valvontavirasto voi määrätä aluehal-
lintoviraston tekemään puolestaan edellä mainitun tarkastuksen. Alue-
hallintovirasto tai lupa- ja valvontavirasto voi antaa määräyksen havait-
tujen puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta. Määräys 
voidaan antaa sakon uhalla tai uhalla, että toiminta keskeytetään. Li-
säksi palveluntuottaja voidaan poistaa tuottajien rekisteristä, jos toimin-
ta ei enää täytä säädettyjä rekisteröinnin edellytyksiä. Edellä mainitut 
viranomaisen keinot ovat riittäviä ohjauksen ja valvonnan välineitä asia-
kas- ja potilasturvallisuuden edistämiseksi.

STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 11:

Muut vapaamuotoiset huomiot laista sosiaali- ja terveyspalvelujen tuot-
tamisesta? 

Lain tarkoituksen toteutuessa se asettaa kaikki tuottajat samanarvoi-
seen asemaan eikä huononna palvelujen laatua tai asiakas- ja potilas-
turvallisuutta. Viranomaisen etukäteisvalvonta vähenee palveluntuotta-
jan omavalvonnan vuoksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ehdotettu säätely turvaa omalta osaltaan laadukkaat sosiaali- ja ter-
veyspalvelut ja tätä kautta edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia, ja 
varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta."

Käsittely

04.10.2016 Ehdotuksen mukaan

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

27.09.2016 Pöydälle
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