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LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- 

JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 

 
 
Ohjeet: 
 
Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -
painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta osa 
kysymyksistä on merkitty pakollisiksi. Mahdolliset kysymyksiin annetut perustelut huomioidaan 
vastauksia analysoitaessa. Kyselyn lopussa on runsaasti vastaustilaa lausujien vapaamuotoisille 
kommenteille. Vastauksia on mahdollista muokata ennen kyselylomakkeen lähettämistä. Kyselyn 
voi tarvittaessa keskeyttää painamalla Keskeytä-painiketta ja jatkaa vastaamista myöhemmin. 
Keskeytä-painikkeesta kysely vie automaattisesti sivulle, jossa on linkki jatkettavaan kyselyyn. 
Sivulla voi myös lähettää linkin sähköpostiisi. Viimeisen kysymyksen lopussa on Yhteenveto-
painike, josta pääset tarkastelemaan laatimiasi vastauksia. Yhteenvetosivulta pääset 
muokkaamaan (Muokkaa vastauksia -painike) ja tulostamaan (Tulosta-painike) kyselyn. Tämän 
jälkeen kysely pitää vielä lähettää. 
 
Vastauksien lähetys: Kun kyselyyn vastaaminen on valmis, paina kyselylomakkeen yhteenvetosivun 
lopussa olevaa Valmis-painiketta. Lähettämisen jälkeen kyselyvastausta ei ole enää mahdollista 
täydentää tai muokata. 
  
Tämä on kyselyn tekstitiedostoversio, jota voi käyttää lausuntopyynnön käsittelyn 
helpottamiseksi. Toimielimen käsittelyssä voidaan noudattaa esimerkiksi menettelyä, jossa 
lausuntoa työstetään tekstitiedostomuotoisena ja käsittelyn lopuksi tekstitiedostoon laaditut 
vastaukset syötetään kyselyyn.  
 
Sähköisen kyselyn Internet-osoite: 
https://www.webropolsurveys.com/S/A4AEE0A93B2CC363.par.  
 
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat: 
Osastopäällikkö Kirsi Varhila, p. 02951 63338, s-posti kirsi.varhila@stm.fi 
Hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, p. 02951 63383, s-posti riitta-maija.jouttimaki@stm.fi 
Erityisasiantuntija Anne Arvonen, p. 02951 63285, s-posti anne.arvonen@stm.fi 
 
Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset: 
Osastosihteeri Hang Pham, p. 02951 63569, s-posti hang.pham@stm.fi  
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TAUSTATIEDOT 
 

1. Vastaajatahon virallinen nimi 
Kuntoutuksen toimialayhdistys 
 

2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 
Jarno Talvitie 
 

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot 
Mika Pekkonen 
mika.pekkonen@peurunka.fi 
 

 
 
 
YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ  

 
 

4. Onko lain soveltaminen samanlaisena kaikkiin palvelun tuottajiin niiden oikeudellisesta 
muodosta ja toiminnan tarkoituksesta huolimatta perusteltu ratkaisu (2 §, 3 § 1 kohta)? 

o kyllä (avotila) 
o kyllä pääosin (avotila) 
o ei kaikilta osin (avotila) 
o ei (avotila) 
o ei kantaa (avotila) 

 
Lain soveltaminen kaikkiin palveluntuottajiin oikeudellisesta muodosta riippumatta on 
perusteltua. Erittäin tärkeää se on tasapuolisen kilpailun mahdollistavan 
toimintaympäristön luomiseksi. 

 
5. Parantavatko palvelun tuottajalle asetetut ehdot asiakas- ja potilasturvallisuutta (5-9 §, 13 

§)? 
o kyllä (avotila) 
o kyllä pääosin (avotila) 
o ei kaikilta osin (avotila) 
o ei (avotila) 
o ei kantaa (avotila) 

 
 

6. Vähentääkö palvelun tuottajan ja sen palveluyksiköiden erillinen rekisteröinti, 
palveluyksiköiden siirtokelpoisuus ja riskiperusteinen hyväksymismenettely palvelun 
tuottajan ja viranomaisen hallinnollista työtä (13 §, 15 § ja 17 §)? 
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o kyllä (avotila) X 
o kyllä pääosin (avotila) 
o ei kaikilta osin (avotila) 
o ei (avotila) 
o ei kantaa (avotila) 

 
 

7. Vähentääkö yhteisen palveluyksikön käyttömahdollisuus palvelun tuottajan ja 
viranomaisen hallinnollista työtä ja parantaako se mahdollisuuksia valvoa toimintaa 
kokonaisuutena (3 § 5 kohta, 18 §)? 

o kyllä (avotila) 
o kyllä pääosin (avotila) 
o ei kaikilta osin (avotila) 
o ei (avotila) 
o ei kantaa (avotila) 

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

o kyllä (avotila) 
o kyllä pääosin (avotila) 
o ei kaikilta osin (avotila) 
o ei (avotila) 
o ei kantaa (avotila) 

 
9. Onko vastuullisen palvelun tuottajan käsitteelle muita vaihtoehtoja? 

o kyllä (avotila) 
o ei (avotila)  
o ei kantaa (avotila) 

 
10.  Ovatko valvovan viranomaisen keinot, mukaan lukien laiminlyöntimaksu ja rekisteristä 

poistaminen, riittävät asiakas- ja potilasturvallisuuden kannalta (4 luku)? 
o kyllä (avotila) 
o kyllä pääosin (avotila) 
o ei kaikilta osin (avotila) 
o ei (avotila) 
o ei kantaa (avotila) 

 
 

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

 


