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LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN 
TUOTTAMISESTA 

  

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA 
TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 
1. Vastaajatahon virallinen nimi  

Vastaajien määrä: 1 

Nimi 

� Lääkäripalveluyritykset ry  

2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi  

Vastaajien määrä: 1 

Nimi 

� Ismo Partanen  

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot  

Vastaajien määrä: 1 

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

Vastaajien määrä: 1 

 

Avoimet vastaukset 

kyllä 

� Lain soveltaminen kaikkiin palveluntuottajiin samanlaisena on oikeudenmukaisuus- ja yhdenvertaisuuskysymys. Kaikkien palveluntuottajien yhdenmukainen kohtelu on 
välttämätöntä myös tuottajien välisen kilpailuneutraliteetin näkökulmasta. Kun lakia sovelletaan samalla tavalla kaikkiin tuottajiin, selkeytyvät myös rekistereitä ylläpitävien 
viranomaisten tehtävät. Myös kansalaiset saavat tarvitessaan kootusti yhtäläistä tietoa erilaisista palveluntuottajista.  

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

Vastaajien määrä: 1 

Etunimi Sukunimi Sähköposti

Ismo Partanen ismo.partanen@lpy.fi



 

Avoimet vastaukset 

kyllä 

� Viranomaisen sote-palveluntuottajille asettamat ehdot ja niiden täyttymisen valvonta lisäävät asiakkaiden ja potilaiden luottamusta. Heidän on aina voitava luottaa siihen, 
että palveluntuottajarekisteriin hyväksytty toimija tuottaa palveluita lain edellyttämällä tavalla ja omaa riittävän osaamisen kyseisten palveluiden tuottamiseen.  

6. Vähentääkö palvelun tuottajan ja sen palveluyksiköiden erillinen rekisteröinti, palveluyksiköiden siirtokelpoisuus ja 
riskiperusteinen hyväksymismenettely palvelun tuottajan ja viranomaisen hallinnollista työtä (13 §, 15 § ja 17 §)?  

Vastaajien määrä: 1 

 

Avoimet vastaukset 

kyllä 

� Tuottajalain myötä siirrytään ennakkolupaan pohjautuvasta järjestelmästä rekisteröintiin perustuvaan järjestelmään. Tämän muutoksen myötä sekä palveluntuottajan että 
viranomaisen hallinnollinen työ vähenee merkittävästi.  

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

Vastaajien määrä: 1 

 

Avoimet vastaukset 

kyllä 

� Mahdollisuus hyödyntää yhteistä palveluyksikköä vähentää palveluntuottajien ja viranomaisten hallinnollista taakkaa, koska yhteiseen palveluyksikköön voidaan kerätä ja 
sieltä toimittaa kootusti viranomaisten tarvitsemat toiminta- ja taloustiedot. Yhteistä palveluyksikköä voidaan hyödyntää myös potilastietoihin liittyvien tietokantojen 
keräämisessä ja välittämisessä kansallisille rekisterijärjestelmien ylläpitäjille, esimerkkinä Kanta- ja Kansa-palvelut. Yhteisen palveluyksikön kautta sote-palveluiden 
tuotantoa valvova viranomainen saa kootusti valvontatehtävänsä toteuttamiseen tarvitsemansa tiedot. Tämä parantaa merkittävästi viranomaisen mahdollisuuksia valvoa 
palveluntuottajien toimintaa.  



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

Vastaajien määrä: 1 

 

Avoimet vastaukset 

kyllä 

� Laista ei saisi syntyä kuvaa, että yhteistyössä toimivat muut tuottajat eivät olisi vastuullisia. Toisaalta vastuullisen ja muiden yhteistyössä toimivien palveluntuottajien 
välisissä sopimuksissa määritellään kunkin sopimusosapuolen vastuut erikseen. Vastuullisen palveluntuottajan tehtävät ovat perusteltuja.  

9. Onko vastuullisen palvelun tuottajan käsitteelle muita vaihtoehtoja?  

Vastaajien määrä: 1 

 

Avoimet vastaukset 

kyllä 

� Käsite vastuullinen palveluntuottaja voisi olla vaihtoehtoisesti vastaava palveluntuottaja. Sen vastuut ja tehtävät on erikseen määritelty lainsäädännössä (tuottajalaki) ja 
tarkennettu yhteistyösopimuksissa muiden palveluntuottajien kanssa.  

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

Vastaajien määrä: 1 

 

Avoimet vastaukset 

kyllä 

� Laissa määritellyt valvovan viranomaisen keinot tehtäviensä toteuttamiseen ja potilasturvallisuuden varmistamiseen ovat riittävät. Tuottajalain soveltamisen vähentäessä 
”turhaa” hallinnollista taakkaa jäänee viranomaisille enemmän aikaa ja resursseja myös palveluntuottajien konsultatiiviseen ohjaamiseen.  



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

Ei vastauksia. 


