
1(14) 

 

 

 

Lausuntopyyntökysely sosiaali- ja terveyskeskusten toimintaa 

koskevista asiakirjamalleista 
 

 

Ohjeet 
 

Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava-painik-

keita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin. Mahdolliset kysymyksiin 

annetut perustelut huomioidaan vastauksia analysoitaessa. Kyselyssä on runsaasti vastaustilaa lau-

sujien vapaamuotoisille kommenteille. Kyselyn voi tarvittaessa keskeyttää painamalla Keskeytä-

painiketta ja jatkaa vastaamista myöhemmin. Keskeytä-painikkeesta kysely vie automaattisesti si-

vulle, jossa on linkki jatkettavaan kyselyyn. Sivulla voi myös lähettää linkin sähköpostiisi. 

 

Vastauksien lähetys: Kun kyselyyn vastaaminen on valmis, paina kyselylomakkeen lopussa olevaa 

Valmis-painiketta. Lähettämisen jälkeen kyselyvastausta ei ole enää mahdollista täydentää tai muo-

kata. 

 

Sähköpostin liitteenä on mukana tekstitiedostoversio, jota voi käyttää lausuntopyynnön käsittelyn 

helpottamiseksi. Toimielimen käsittelyssä voidaan noudattaa esimerkiksi menettelyä, jossa lausun-

toa työstetään tekstitiedostomuotoisena ja käsittelyn lopuksi tekstitiedostoon laaditut vastaukset 

syötetään kyselyyn. 

 

Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 3.5.2018 klo 16.15 mennessä. 

Annetut vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan men-

nessä saapuneet lausunnot. 

 

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://link.webropolsurveys.com/S/A13F9E1A577D578F  

Linkkiä voi jakaa edelleen. 

 

Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat: 

 

Erityisasiantuntija Anne Whellams, p. 0295163546, s- posti anne.whellams@stm.fi 

Erityisasiantuntija Anne Arvonen, p. 02951 63285, s-posti anne.arvonen@stm.fi 

Erityisasiantuntija Linda Soikkeli, p.02951 63295, s-posti linda.soikkeli@stm.fi 

Johtaja Tuija Kumpulainen, p. 0295163280, s-posti tuija.kumpulainen@stm.fi 

 

Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset:   

 

Suunnittelija Tia-Maria Kirkonpelto, p. 0295163523, s-posti, tia-maria.kirkonpelto@stm.fi 

Projektisihteeri Noora Manni, p. 02951 63156, s-posti, noora.manni@stm.fi 

 

 

Hallintopäätöksen ehdot -asiakirjamalli ja palvelukuvausmalli (sosiaali- ja ter-

veyskeskus) 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kansallisessa erityisvalmistelussa laaditaan suuntaa anta-

vaa ohjeistusta ja asiakirjamalleja maakuntien valmistelutyön tueksi. Hallintopäätöksen ehdot -asia-

kirjamalli sisältää mallin maakunnan asettamista ehdoista kaikille palveluntuottajille ja se on osa 

https://link.webropolsurveys.com/S/A13F9E1A577D578F
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asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lakiesityksen 43 §:ssä tarkoi-

tettua päätöstä. 

 

Palvelukuvauksessa (liite 1) on tarkempaa palvelujen sisällöllistä ja toiminnallista kuvausta sekä 

näistä esiin nousevia vaatimuksia. 

 

Lausuttavat asiakirjamallit löytyvät http://alueuudistus.fi/hallintopaatos-ja-sopimus 

 

Vastaajia pyydetään erityisesti pohtimaan: 

 

• Onko asiakirjakokonaisuus maakunnille ja palveluntuottajille käytännössä hallittava? 

• Ovatko ehdot selkeitä, riittävän tarkalla tasolla ja nykykäytäntöjen mukaisia? 

• Puuttuuko ehdoista jotakin tai onko niissä jotakin turhaa? 

 

Taustatiedot 
 

 

1. Vastaajan tiedot 

 

Vastaajatahon virallinen nimi   Kotimaisten kielten keskus (Dnro 82/03/18) 

 

Vastauksen kirjanneen henkilön nimi   Aino Piehl 

Vastauksen vastuuhenkilön sähköposti ja puhelinnumeroulla-maija.forsberg@kotus.fi, p.0295 333 

220 

 

 

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 

 

 

 

Hallintopäätöksen ehdot -asiakirjamalli 
 

 

3. Ovatko hallintopäätöksen tavoitteet kuvattu riittävän selkeästi (luku 1)? 

 

kyllä 

kyllä pääosin 

ei pääosin 

ei 

http://alueuudistus.fi/hallintopaatos-ja-sopimus
mailto:ulla-maija.forsberg@kotus.fi
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ei kantaa 

 

4. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 3 

 

Kotimaisten kielten keskuksen lausunto käsittelee Hallintopäätöksen ehdot -asiakirjamallia vain 

siltä osin, joka liittyy kielenkäyttöön ja siihen, miten kielenkäytön laatu vaikuttaa palvelujen käyt-

töön ja palvelujen piiriin pääsemiseen. Kommenttimme ovat siksi kyselyn kohdissa 10, 18, 30, 31, 

32, 41 ja 42. 

 

Hallintopäätöksen ehdot -mallin kohdassa 1.1. kohdassa 7 mainittua Määritelmät-liitettä (liite 3) ei 

ollut lausuntopyyntöaineistossa, mutta sellainen liite on ehdottomasti tarpeen ja Kotimaisten kielten 

keskus kommentoisi sitä mielellään. Ks. tarkemmin kohtaa 31. 

 

5. Kuvaako palveluntuottajalle asetetut yleiset ehdot riittävästi palveluntuottajalle asetettavia vel-

vollisuuksia (luku 2)? 

 

kyllä 

kyllä pääosin 

ei pääosin 

ei 

ei kantaa 

 

6. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 5 

 

 

7. Antaako palveluntuottajaa koskevat tarkennetut ehdot maakunnalle riittävät ohjaus- ja vaikutus-

mahdollisuudet järjestämisvastuun näkökulmasta (luku 3)? 

 

kyllä 

kyllä pääosin 

ei pääosin 

ei 

ei kantaa 

 

 

8. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 7 

 

 

9. Turvaavatko annettavaan palveluun ja toimintatapoihin liittyvät ehdot tarkoituksenmukaisella ta-

valla yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelut (luku 4)? 

 

kyllä 

kyllä pääosin 

ei pääosin 

ei 

ei kantaa 

 

 

10. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 9 
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Kotimaisten kielten keskus panee mielihyvin merkille, että Hallintopäätöksen ehdot -asiakirjamal-

lissa on otettu monella konkreettisella tavalla huomioon seikkoja, jotka edistävät palvelujen yhden-

vertaisuutta. Pidämme erittäin tärkeänä, että ehtoihin malliasiakirjassa on sisällytetty palveluntuot-

tajan velvollisuus antaa henkilökohtaista ohjausta, neuvontaa ja tukea asiakkaalle ja nimenomaan 

ymmärrettävällä tavalla. Tärkeää on myös maininta siitä, että palveluntuottajan on viestittävä asiak-

kaille palveluista käyttäen eri kanavia, jotka ovat saavutettavia ja esteettömiä.  

 

Lisäksi malliasiakirjan ehtoihin sisältyy, että asiakaspalvelua ja asiakkaan oikeuksia koskevat tiedot 

on oltava saatavilla palveluntuottajan toimipaikoissa suomeksi ja ruotsiksi ja saamelaisten kotiseu-

tualueella saamen kielillä. Ehdoissa ei mainita, että niiden pitäisi olla saatavilla myös verkossa, 

mutta Kotimaisten kielten keskus katsoo, että myös se olisi tarpeen.  

 

Yhdenvertaisuutta edistää sekin, että palveluntuottaja velvoitettaisiin viestinnässä ottamaan huomi-

oon myös muilla kielillä asioivat asiakkaat ja vammaiset henkilöt. Tässä yhteydessä jää kuitenkin 

epäselväksi, mitä tarkoittaa käytännössä huolehtiminen viestinnästä ”myös eri asiakasryhmien 

osalta” (8.1 Viestintä ja informaatio, s. 38, kohta 3). 

 

Pidämme erinomaisena asiana sitä, että ehdoissa ilmaistaan selkeästi palveluntuottajan velvoite tar-

jota yhdenvertaisesti palveluja myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluja. 

Tämä periaate olisi kuitenkin syytä ilmaista kaikissa kohdissa, jotka liittyvät kirjalliseen kontaktiin.  

 

11. Onko palvelutuotantotapaan liittyvät ehdot riittävät (luku 5)? 

 

kyllä 

kyllä pääosin 

ei pääosin 

ei 

ei kantaa 

 

 

12. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 11 

  

  

13. Ovatko eritystilanteisiin varautumista koskevat ehdot sisällöltään ja laajuudeltaan tarkoituksen-

mukaiset (luku 6)? 

 

kyllä 

kyllä pääosin 

ei pääosin 

ei 

ei kantaa 

 

 

14. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 13 

 

 

15. Turvaavatko valvontaan liittyvät ehdot riittävästi asiakkaiden oikeuksia saada laadukkaita ja tur-

vallisia sosiaali- ja terveyspalveluja (luku 7)? 
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kyllä 

kyllä pääosin 

ei pääosin 

ei 

ei kantaa 

 

 

16. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 15 

 

 

17. Ovatko viestintään ja markkinointiin liittyvät ehdot riittäviä viestinnän ja markkinoinnin infor-

matiivisuuden ja asiallisuuden varmistamiseksi (luku 8)? 

 

kyllä 

kyllä pääosin 

ei pääosin 

ei 

ei kantaa 

 

 

18. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 17 

 

Kotimaisten kielten keskus pitää erittäin tärkeänä ehtoa, jonka mukaan palveluntuottajalla on vastuu 

siitä, että palveluja koskeva markkinointi erottuu selvästi palveluja koskevasta tiedottamisesta. Pal-

velukuvaus-mallissa annetaan tästä erottamisesta kuitenkin ohje, jota emme pidä käytännössä toimi-

vana emmekä tarkoituksenmukaisena (ks. tarkemmin kyselyn kohdasta 42). Myös hallintopäätöksen 

ehdot -asiakirjamallissa on muotoilu, joka herättää kysymyksiä (ks. tarkemmin kyselyn kohdasta 

32). 

 

19. Ovatko tietotuotantoon liittyvät ehdot sisällöltään ja laajuudeltaan riittävät ja tarkoituksenmu-

kaiset (luku 9)? 

 

kyllä 

kyllä pääosin 

ei pääosin 

ei 

ei kantaa 

 

 

20. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 19 

 

 

21. Ovatko palveluntuottajille maksettavien korvausten yleiset toimintaperiaatteet kuvattu riittävän 

selkeästi? (luku 10)? 

 

kyllä 

kyllä pääosin 

ei pääosin 
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ei 

ei kantaa 

 

 

22. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 21 

 

 

23. Ovatko palvelupoikkeamiin ja virheisiin liittyvät ehdot sisällöltään ja laajuudeltaan tarkoituk-

senmukaiset (luku 11)? 

 

kyllä 

kyllä pääosin 

ei pääosin 

ei 

ei kantaa 

 

 

24. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 23 

 

 

25. Onko vahingonkorvauksiin liittyvät ehdot sisällöltään ja laajuudeltaan tarkoituksenmukainen 

(luku 12)? 

 

kyllä 

kyllä pääosin 

ei pääosin 

ei 

ei kantaa 

 

 

26. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 25 

 

 

27. Mahdollistavatko maakunnan asettamat hallintopäätöksen ehdot maakunnan liikelaitoksen sosi-

aali- ja terveyskeskukselle ja yksityisen palveluntuottajan sosiaali- ja terveyskeskukselle yhdenver-

taiset toimintaedellytykset? 

 

kyllä 

kyllä pääosin 

ei pääosin 

ei 

ei kantaa 

 

 

28. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 27 

 

 

29. Mahdollistaako esitys pienten toimijoiden toimimisen sosiaali- ja terveyskeskusten palvelun-

tuottajina? 
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kyllä 

kyllä pääosin 

ei pääosin 

ei 

ei kantaa 

 

 

30. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 29 

 

Asiakirjamallissa on paljon abstraktia ilmaisua, joka on hyvin todennäköisesti vaikeaa ymmärtää 

pienille toimijoille ja muillekin sote-asiantuntijapiirien ulkopuolella oleville (ks. tarkemmin kyselyn 

kohtaa 32). 

 

31. Muut vapaamuotoiset huomiot asiakirjamallista 

 

Kotimaisten kielten keskuksen lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet Aino Piehl, Marianne 

Laaksonen ja Liisa Raevaara. Lausunto käsittelee Hallintopäätöksen ehdot -asiakirjamallia vain siltä 

osin, joka liittyy kielenkäyttöön ja siihen, miten kielenkäytön laatu vaikuttaa palvelujen käyttöön ja 

palvelujen piiriin pääsemiseen.   

 

Lausuntopyynnössä mainitaan, että sosiaali- ja terveysministeriö järjestää lausuntokierroksen jäl-

keen työpajoja, joissa käsitellään lausunnoissa esiin tuotuja asioita. Kotimaisten kielten keskus pitää 

tärkeänä, että niihin osallistuisi myös kielenkäytön asiantuntijoita. Olisi ollut hyödyllistä päästä 

kommentoimaan myös itse hallintopäätöksen asiakirjamallia. 

 

Kommentteja eri aiheista: 

 

Asiakirjamallin jaksossa 4.2.1 (Sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältö, s. 17, kohta 5) todetaan, että 

palveluntuottajan tulee kuvata eri asiakassegmenttien palveluprosessit ja että palveluntuottajan ja 

maakunnan välisen sopimuksen allekirjoituksen jälkeen palveluntuottaja on velvollinen toimitta-

maan maakunnalle päivitetyn kuvauksen maakunnan sitä pyytäessä. Kotimaisten kielten keskus ky-

syy, eikö olisi hyvä asettaa (asiakas)palveluprosessien kuvaukset myös asiakkaiden nähtäville sekä 

verkossa että muulla saavutettavalla tavalla. Prosessikuvaukset, varsinkin visuaalisessa muodossa 

esitetyt, auttavat asiakastakin ymmärtämään, mitä hänellä on odotettavissa, missä järjestyksessä asia 

etenee, ketkä ovat osallisina ja mitä hänen itsensä odotetaan tekevän. 

 

Pidämme erittäin tärkeänä, että ehtoihin on sisällytetty palveluntuottajan velvollisuus antaa henkilö-

kohtaista ohjausta, neuvontaa ja tukea asiakkaalle ja nimenomaan ymmärrettävällä tavalla. Tärkeää 

on myös maininta siitä, että palveluntuottajan on viestittävä asiakkaille palveluista käyttäen eri ka-

navia, jotka ovat saavutettavia ja esteettömiä. 

 

Kommentteja palautteesta: 

 

Kotimaisten kielten keskus muistuttaa, että asiakirjamallissa on syytä ilmaista, että myös asiakaspa-

lautetta on voitava antaa muussa kuin sähköisessä muodossa. Asiakirjamallin jaksossa 4.2.4 Asiak-

kaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen (s. 20, kohta 6) lukee, että ”palve-

luntuottajalla tulee olla toimiva sähköinen asiakaspalautejärjestelmä tai sen tulee käyttää maakun-

nan päättämää asiakaspalautejärjestelmää (vai valtakunnallinen suomi.fi?), tai asiasta voidaan sopia 
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palveluntuottajan ja maakunnan välisessä sopimuksessa”. Oletettavasti myös kahden jälkimmäisen 

järjestelmän ajatellaan olevan sähköisiä. Asiakirjamallin jaksossa 4.8.2 Saavutettavuus (s. 27, kohta 

3) velvoitetaan palveluntuottaja tarjoamaan palveluja yhdenvertaisesti myös niille, joilla ei ole mah-

dollisuutta käyttää digitaalisia palveluja. Tämä koskee toki myös palautteen antamista palveluista, 

ja se mainitaankin Palvelukuvaus-mallissa (4.2.1.3 Asiakaspalveluprosessi s. 14 -15). Asia on kui-

tenkin syytä mainita myös Hallintopäätöksen ehdot -mallissa. Pidämme hyvänä seikkana sitä, että 

ehdoissa mainitaan palveluntuottajan olevan velvollinen neuvomaan vastuuväestöönsä kuuluvaa 

asiakasta palautteen antamisessa. Palautetta voitaisiin myös kehottaa keräämään aika ajoin syste-

maattisesti, esimerkiksi otannan perusteella. 

 

Kotimaisten kielten keskus pitää erittäin tärkeänä, että maakunta seuraa palvelutuottajien saamaa 

asiakaspalautetta ja sitä, että palaute otetaan toiminnassa huomioon. Yhdenvertaisuuden kannalta on 

välttämätöntä, että asiakastyytyväisyyttä seurataan kaikissa maakunnissa samoja mittausmenetelmiä 

käyttäen. Palvelukuvaus-mallissa kohdassa 2.1.3 (Viestinnän sisältöä) sanotaan, että palveluntuotta-

jan on ylläpidettävä julkisessa tietoverkossa ajantasaista tietoa mm. asiakastyytyväisyydestä. Koti-

maisten kielten keskus katsoo, että myös Hallintopäätöksen ehdot -mallissa olisi mainittava, että 

mittausten tulokset on asetettava julkisesti asiakkaidenkin nähtäville. Hallintopäätöksen ehdothan 

on näistä kahdesta ylemmän tason asiakirja. Lisäksi 

 

On myös tärkeää, että asiakirjamallissa on velvoitettu palveluntuottaja sisällyttämään raporttiinsa 

sellaista tietoa, jota kielivähemmistön vaikuttamistoimielin tarvitsee tehtäviensä hoitamisessa. 

 

Erinomainen asia on vielä se, että asiakirjamalliin sisältyy velvoitus tiedottaa asiakkaille, miten he 

voivat osallistua ja vaikuttaa palvelujen tuotannon kehittämiseen. Jossain yhteydessä olisi hyvä 

muistuttaa, että kehittämisen kohteita ovat myös palvelujen kieli ja kielenkäyttö. On tärkeää selvit-

tää asiakkaiden käsitystä palvelujen toteutumisesta eri kielillä, mutta tärkeää on myös, onko esimer-

kiksi lääkärin, hoitajan, vastaanottovirkailijan tai tulkin kielenkäyttö hallintolain vaatimusten mu-

kaisesti asiallista, selkeää ja ymmärrettävää.  

 

Hallintopäätöksen ehdot -mallin käsitteet, termit ja määritelmät: 

 

Asiakirjamallissa käytetään paljon termejä, joiden merkitys todennäköisesti ei ole selvä kaikille pal-

veluntuottajille eikä varsinkaan sote-keskusten ja muiden palvelujen asiakkaille, joille meneviin 

teksteihin ne saattavat päätyä. Asiakirjamallissa käytetään lisäksi termejä, joista ei varmasti selviä, 

viittaavatko ne samaan käsitteeseen vai onko kyseessä kaksi eri käsitettä. Tästä syystä olisi ollut hy-

vin tarpeellista saada tutustua myös Määritteet-liitteeseen (liite 3) lausuntopyyntömateriaalissa. Ko-

timaisten kielten keskus toivoo, että liitettä voitaisiin käsitellä esimerkiksi työpajoissa ja että voi-

simme esimerkiksi siinä yhteydessä kommentoida sitä.  

 

Esimerkkejä: 

 

Merkitsevätkö termit ”palvelukanava” ja ”palvelumuoto” (jälkimmäisestä ks. Palvelukuvaus-malli, 

kyselyn kohta 41) samaa vai ovatko ne eri käsitteitä? 

 

Mikä on termin ”palvelukanava” merkitys: ovatko ”vastaanotto” ja ”kotikäynti” palvelukanavia? 

Voiko niitä luonnehtia ”saavutettaviksi ja esteettömiksi palvelukanaviksi”? Jos ne ovat palveluka-

navia, kuten alla oleva esimerkkiteksti antaa ymmärtää, mikä on termin ”palvelumuoto” merkitys? 
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”6. Palveluntuottajan tulee kuvata asiakaspalveluprosessit eri palvelukanaville (esimerkiksi vastaan-

otto, kotikäynti tai puhelinpalvelu, palvelukuvaus (liite 1)).” 

4.2.1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältö, s. 17 

 

Todennäköisesti kotikäynti, vastaanotto ja puhelinpalvelu olisivat kielenkäyttäjien mielestä mie-

luumminkin palvelumuotoja kuin palvelukanavia. 

 

Palvelukuvaus-mallissa käytetään määrittelemättä termejä ”palveluprosessi” ja ”asiakaspalvelupro-

sessi” (ks. tarkemmin kyselyn kohtaa 41). 

 

Yleisissä ehdoissa (s. 7) sanotaan näin: ”Palveluntuottajan on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää 

sekä asiakkaan ihmisarvoa kunnioittavaa kieltä asiakasta koskevissa keskusteluissa ja dokumentaa-

tioissa.” Kotimaisten kielten keskus pitää erittäin tärkeänä, että tämä asia sisältyy asiakirjamalliin. 

Hallintolain 9 §:n mukaan viranomaisen kielenkäytön tulee olla ”asiallista, selkeää ja ymmärrettä-

vää”. Jos asiakirjamallin laatijat arvioivat, että ”asiallisen” sisältö ei aukene mallin käyttäjille, on 

tämän selittävämmän ilmauksen käyttäminen perusteltua. 

 

 

 

32. Yksilöidyt muutosehdotukset 

 

Hallintopäätöksen ehdot -asiakirjamallissa on monin kohdin abstraktia ja monimutkaista ilmaisua, 

joka haittaa tekstin ymmärtämistä. Tämäntyyppinen hallinnon sisäinen asiantuntijakieli on varmasti 

este pienten toimijoiden osallistumiselle. Myös muiden toimijoiden etu on se, että teksti on yksi-

selitteisesti ymmärrettävissä. Lisäksi tekstissä on oikeinkirjoituksen lipsahduksia ja lyöntivirheitä-

kin. Kotimaisten kielten keskus ei voi kommentoida lausunnossaan kaikkia tällaisia kohtia, mutta 

liitämme lausuntoon joitain esimerkkejä. Mielestämme kielentarkistus ja konsultointi tekstin sel-

keyttämiseksi olisivat tarpeen.  

 

Palveluntuottajan tulee kuvata palveluprosessit eri asiakassegmenteille palvelukuvauksen mukai-

sesti (liite 1). > eri asiakassegmenttien (eri asiakasryhmien?) palveluprosessit  

4.2.1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältö, s. 17, kohdat 5 ja 6 

- Sijamuoto ”segmenteille” voi joissain yhteyksissä olla epäselvyyttä siitä, onko prosessikuvaus tar-

koitettu asiakassegmenteille vai koskeeko se näiden segmenttien prosesseja. 

 

Palveluntuottajalla on oikeus hakea maakunnalta poikkeuslupaa velvollisuudesta tuottaa kaksikieli-

sessä kunnassa palveluja molemmilla kansankielillä. > kansalliskielillä 

4.5 Palvelun kieli, s. 23 

 

Tämän lisäksi palveluntuottajan on huolehdittava myös muilla kielillä asioivien asiakkaiden, vam-

maisten henkilöiden sekä eri asiakasryhmien osalta viestinnän tehokkaasta toteuttamisesta 

maakunnan päättämän palvelukuvauksen mukaisesti (liite 1), ellei palveluntuottajan kanssa ole toi-

sin sopimuksessa sovittu.  

8.1 Viestintä ja informaatio, s. 38, kohta 3 

- Hyvä, että nämä ryhmät mainitaan, mutta mitä tarkoitetaan ”eri asiakasryhmillä”? 

 

Asiakkaalle on kaikissa tilanteissa selvitettävä ymmärrettävästi mahdollisuus käyttää julkisesti ra-

hoitettuja palveluja ja palveluntuottajan tarjoaman lisäpalvelun suhde julkisesti rahoitettuihin palve-

luihin. 
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Henkilökohtainen ohjaus, neuvonta ja tuki s. 19, kohta 6 

- Mitä tarkoitetaan ”lisäpalveluilla” ja mitä niiden suhteella julkisesti rahoitettuihin palveluihin? 

Tässä olisi tarpeen lyhyt esimerkki sulkeissa. 

 

Suuntaviivat auttavat varmistamaan, että asiakkailla on mahdollisuus valinnanvapauden yhdenver-

taiseen toteuttamiseen selkeän, informatiivisen ja tosiasioihin perustuvan markkinoinnin pohjalta. > 

että asiakkaalla on mahdollisuus käyttää valinnanvapauttaan yhdenvertaisesti 

8.2 Markkinointi s. 38, tavoitelaatikko 

 

Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluja koskeva markkinointi on tunnistettavaa ja erotettavissa 

palveluja koskevasta tiedottamisesta. Asiakkaille ei saa muodostua virheellistä tai harhaanjohtavaa 

käsitystä sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen taustalla vaikuttavan tiedon tarkoitusperästä. > 

käsitystä tiedon esittämisen tarkoitusperästä; käsitystä siitä, missä tarkoituksessa tieto kulloinkin esi-

tetään 

8.2 Markkinointi, s. 38, kohta 1 

- Mikä tieto vaikuttaa palvelujen taustalla ja mikä on ”tiedon tarkoitusperä”?  

 

Markkinoinnin kautta asiakkaalle ei saa luoda tarpeetonta epävarmuutta tai tarpeetonta sosiaali- ja 

terveydenhuoltopalvelujen kysyntää. Markkinoinnilla ei saa heikentää niiden henkilöiden päätök-

sentekoa, jotka ovat erityisen alttiita vaikuttamiselle iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan 

seikan perusteella. 

8.2 Markkinointi, s. 38, kohta 1  

- Erittäin tärkeä kohta ehdoissa. On kuitenkin hieman epäselvää, millaista epävarmuutta tarkoite-

taan. Tätä voisi avata tai esittää lyhyen esimerkin. 

 

Se [saavutettavuusdirektiivin täytäntöönpanon huomioiminen] tarkoitta > tarkoittaa  

Markkinointi, s. 39, kohta 5 

 

että markkinoinnissa tulee huomioida erityisiä kommunikaatiotarpeita omaavien asiakkaiden (esi-

merkiksi näkövammaiset ja selkokieltä tarvitsevat henkilöt) mahdollisuus toimia täysivertaisesti di-

gitaalisessa yhteiskunnassa. > Tarkoitetaanko ”yhdenvertaisesti” vai ”täysipainoisesti”? 

Markkinointi, s. 39, kohta 5 

 

Poikkeuksen muodostaa valinnanvapauslain 19 §:n tilanteet > muodostavat 

Markkinointi s. 39, kohta 7 

 

Maakunta seuraa oman alueensa palvelutuottajien markkinoinnin ja tiedottamisen yhdenmukai-

suutta palvelun tuottajille asetettujen ehtojen kanssa. > ”seuraa, onko markkinointi ja tiedottaminen 

palveluntuottajille asetettujen ehtojen mukaista” tai ”seuraa, noudattaako markkinointi ja tiedotta-

minen palveluntuottajille asetettuja ehtoja”  

Markkinointi s. 39, kohta 8 

- Virkkeessä on ensilukemalta vaikea hahmottaa sanan ”kanssa” merkitystä. 

 

Mikäli käytännöissä havaitaan puutteita maakunta voi tilanteesta riippuen ilmoittaa rikkomuksista > 

mikäli käytännössä havaitaan puutteita, maakunta voi (pilkku puuttuu) 

Markkinointi s. 39, kohta 8 

 

 

Palvelukuvaus-asiakirjamalli (sosiaali- ja terveyskeskus) 
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33. Onko palvelukuvauksen kirjausten laajuus riittävä? 

 

kyllä 

kyllä pääosin 

ei pääosin 

ei 

ei kantaa 

 

 

34. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 33 

 

 

35. Ovatko hallintopäätöksen ja palvelukuvauksen kirjaustason erot selkeät? (Hallintopäätöksessä 

on valtakunnallisella ja maakunnallisella tasolla velvoittavat ehdot. Palvelukuvauksessa on maakun-

nallisen tason täsmennykset annettavaan palveluun liittyen.) 

 

kyllä 

kyllä pääosin 

ei pääosin 

ei 

ei kantaa 

 

 

36. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 35 

 

Kotimaisten kielten keskus kiinnittää huomiota siihen, että Hallintopäätöksen ehdot -asiakirjamal-

liin sisältyy mainintoja erilaisista sähköisten kanavien kautta annettavista palveluista, kun taas mai-

ninta siitä, että vastaavat palvelut on annettava myös muulla tavalla, sisältyy ainoastaan Palveluku-

vaus-asiakirjamalliin.  

 

Esimerkiksi Hallintopäätöksen ehdot -asiakirjamallin jaksossa 4.2.4 (Asiakkaiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen s. 20, kohta 6) lukee, että ”palveluntuottajalla tulee olla 

toimiva sähköinen asiakaspalautejärjestelmä tai sen tulee käyttää maakunnan päättämää asiakaspa-

lautejärjestelmää (vai valtakunnallinen suomi.fi?), tai asiasta voidaan sopia palveluntuottajan ja 

maakunnan välisessä sopimuksessa”. Palvelukuvaus-mallin jaksossa 4.2.1.3 (Asiakaspalvelupro-

sessi s. 14 - 15) taas sanotaan, että palveluntuottajan on tarjottava yhdenvertaisesti mahdollisuus 

asiakaspalautteen antamiseen myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluja.  

 

Kotimaisten kielten keskus katsoo, että olisi syytä nostaa muiden kuin sähköisten kanavien käyttä-

minen myös Hallintopäätöksen ehdot -mallissa sähköisten rinnalle, jotta ne ymmärrettäisiin yhtä 

velvoittaviksi ja yhdenvertaisuuden edistäminen tärkeäksi ehdoksi. 

 

 

 

37. Ovatko palvelukuvauksen ehdot sellaisia, että ne soveltuvat sellaisenaan erilaisten palveluntuot-

tajien noudatettavaksi? 
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kyllä 

kyllä pääosin 

ei pääosin 

ei 

ei kantaa 

 

 

38. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 37 

 

Molemmat asiakirjamallit sisältävät abstraktia ilmaisua, joka tekee niiden noudattamisen hankalaksi 

ainakin pienille toimijoille, mutta todennäköisesti myös muille (ks. kyselyn kohtia 32 ja 42). 

 

 

39. Soveltuvatko palvelukuvauksen ehdot eri maantieteellisillä alueilla noudatettavaksi? 

 

kyllä 

kyllä pääosin 

ei pääosin 

ei 

ei kantaa 

 

 

40. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 39 

 

 

41. Muut vapaamuotoiset huomiot asiakirjamallista 

 

Kotimaisten kielten keskus pitää erittäin hyvänä, että asiakirjamallissa tuodaan esiin yhdenvertai-

suuden edistäminen ja velvoitetaan tarjoamaan palveluja myös niille, jotka eivät pysty käyttämään 

yleisimpiä palvelujen muotoja. Toivomme kuitenkin, että harkittaisiin näiden velvoitteiden sisällyt-

tämistä myös Hallintopäätöksen ehdot -asiakirjamalliin (ks. myös kyselyn kohtaa 36). 

 

Tärkeitä kohtia ovat esimerkiksi seuraavat: 

Sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen on oltava vastuuväestölle sekä fyysisesti, psyykkisesti, so-

siaalisesti että kognitiivisesti saavutettavia ja esteettömiä. Palveluntuottajan on tarjottava yhden-

vertaisesti palveluja myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluja. 

 

Palveluntuottaja varmistaa palvelujen kohdentumisen erityisesti ryhmille, joilla on muita suurempi 

riski jäädä palvelujen ulkopuolelle. Palveluntuottajan tulee vähentää eriarvoisuutta kohdista-

malla palvelut tarvittaessa tehostetuin menetelmin haavoittuvassa asemassa oleville, kuten 

vammaisille henkilöille, vanhuksille, maahanmuuttajille, haavoittuvassa asemassa oleville lapsille 

ja nuorille, etnisille ryhmille ja kielivähemmistöille. 

4.8.2 Saavutettavuus, s. 20 - 21 

 

Kotimaisten kielten keskus pitää hyvänä myös sitä, että asiakirjamallissa edistetään avoimuutta, esi-

merkiksi sisällyttämällä malliin ehto ajantasaisen tiedon pitämisestä nähtävillä julkisessa tietover-

kossa esimerkiksi sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteydenottotavoista, ajanvarausohjeista, palve-
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luun pääsyn tosiasiallisista odotusajoista sekä laatupoikkeamista ja asiakastyytyväisyydestä. Avoi-

muutta edistää myös se, että palveluntuottajan olisi pidettävä julkisesti nähtävänä omavalvonta-

suunnitelmansa sekä tiedot sen seurantaan perustuvat havainnoista ja toimenpiteistä.  

 

Kotimaisten kielten keskus pitää erinomaisena sitä, että asiakkaat otettaisiin mukaan kehittämään 

palveluja. Tässä yhteydessä on syytä muistaa myös palveluihin liittyvän kielenkäytön kehittäminen. 

 

Palvelukuvaus-mallin käsitteet, termit ja määritelmät:  

 

Asiakirjamallin termeissä on samoja ongelmia kuin Hallintopäätöksen ehdot -mallissa. Niistä on 

lausuttu tarkemmin kyselyn kohdassa 31. Seuraavassa on esimerkkejä Palvelukuvaus-mallista: 

 

Vastuuhenkilöiden, henkilöstörakenteen, toimitilojen, palveluprosessien tai asiakaspalveluproses-

sien muutos ei saa aiheuttaa palvelutuotantokatkoksia. 

2.1.1 2.1.1 Menettelytavat merkittävien muutosten ilmoittamiseksi, s.7 

 

Palveluntuottajan edistää ennakoivasti vastuuväestöönsä kuuluvien asiakkaiden itsehoitoa ja osalli-

suutta oman sairautensa hoitoon ja seurantaan sopimuksen liitteessä olevan palveluprosessin ku-

vauksen mukaisesti. 

4.2.4 Asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen, s. 15 - 16 

 

- Mikä ero on termien ”palveluprosessi” ja ”asiakaspalveluprosessi” merkityksen välillä? 

 

Neuvonta on osa sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelukokonaisuutta ja sitä toteutetaan kaikissa 

niissä palvelumuodoissa ja palvelukanavissa, joita palveluntuottajalla on käytössä. 

4.2.1.2 Sosiaalihuollon sisältö s. 14 

- Mikä ero on termien ”palvelumuoto” ja ”palvelukanava” merkityksen välillä? 

 

 

c) Järjestämällä kokemustoimintaa ja kehittäjäasiakastoimintaa > kokemusasiantuntijatoimintaa 

4.2.4 Asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen, s. 15 - 16 

- Termi on tutumpi pitemmässä muodossa. 

 

42. Yksilöidyt muutosehdotukset 

 

Kotimaisten kielten keskus pitää ongelmallisena, että Palvelukuvaus-mallin jaksossa 8 (Viestintään 

ja markkinointiin liittyvät ehdot, s. 24) kielletään vertailumuotojen käyttäminen yhteydessä, jossa 

ohjeistetaan, että tiedottaminen ja markkinointi on asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. 

Sana ”vertailumuoto” on ongelmallinen, samoin kuin se, että vertailumuotojen käyttäminen kielle-

tään kategorisesti (”Palveluihin liittyviä ylisanoja tai vertailumuotoja ei saa käyttää.”)  

 

Koska tarkoitus lienee kieltää harhaanjohtavien tai totuudenvastaisten tietojen antaminen, ei sanan 

”vertailumuoto” käyttäminen konkretisoi asiaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Kiellon tarkoitetta-

neen koskevan tilannetta, jossa palveluntuottaja vertaa itseään muihin ja esittää itsensä näitä parem-

pana. Ensinnäkin kielto koskee yleensä tällaisen vertailun esittämistä ilman todennettuja perusteita, 

joten se rajoitus olisi myös syytä mainita asiakirjamallissa. Vai onko tarkoitus, että mittauksin to-

dennettuakaan nopeammuutta tai suurempaa asiakastyytyväisyyttä ei saa mainita? 
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Toiseksi perusteettoman vertailun voi esittää myös käyttämättä vertailumuotoja, joita ovat kompara-

tiivi (”parempi”) ja superlatiivi (”paras”). Näin voi tehdä esimerkiksi väittämällä, että on jossain 

asiassa ”ykkönen” tai ”huippu”. Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivulla ”Tosiasiaväitteet ja ver-

tailut markkinoinnissa” annetuissa ohjeissa tehdään ero tosiasiaväitteiden ja kaupallisen kehumisen 

välillä. Esimerkiksi superlatiivin ”paras” katsotaan olevan kaupallista kehumista, joka on sallittua, 

kun taas esimerkiksi superlatiivi ”edullisin” on tosiasiaväite, joka vaatii todentamista. Sote-palvelu-

jen markkinoinnissa omat tarkemmat ohjeet esimerkkeineen olisivat tarpeen. 

 

Kolmanneksi vertailumuotoja voidaan tiedotus- ja markkinointitekstissä tarvita muissa yhteyksissä 

kuin vertailtaessa omaa palveluntuotantoa muihin, joten kategorinen kielto saattaa antaa väärän kä-

sityksen siitä, miten tekstin voi laatia.  

 

Kotimaisten kielten keskus ehdottaa, että Palvelukuvaus-mallissa tämä kohta muotoiltaisiin siten, 

että siinä ei mainittaisi sanaa ”vertailumuoto” ja rajattaisiin vertailun kielto todentamattomien väit-

teiden esittämiseen, esimerkiksi seuraavasti: ”Palveluntuottajan tiedottamisen ja markkinoinnin on 

oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. Palveluntuottaja ei saa markkinoinnissaan 

esittää palvelujaan paremmiksi kuin muiden palvelut esittämättä mittaus- tai tutkimustuloksia, jotka 

osoittavat väitteen todeksi.” 

 

Tiedottamiseen markkinointityyppinen kielenkäyttö ei kuulu, ja asiakirjamalleissa mainitaan jo, että 

nämä kaksi tekstilajia on laadittava selvästi toisistaan erottuviksi. Lisäksi ehdotamme, että palvelun-

tuottajia varten laaditaan yksityiskohtaisemmat ohjeet hyvän tavan mukaisesta markkinoinnista. 

 

Muita muutosehdotuksia: 

 

Palveluntuottaja huolehtii vastuuväestönsä vaikutusmahdollisuuksien toteuttamisesta sosiaali- ja 

terveyskeskuksen palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä maakun-

nan päättämällä tavalla. > huolehtii, että sen vastuuväestöllä on todelliset mahdollisuudet vaikuttaa 

palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä maakunnan päättämällä ta-

valla.  

Mitä tarkoittaa yhteiskehittäminen? Ketkä kehittävät yhdessä? Termi ”vastuuväestö” olisi hyvä 

määritellä.  

4.2.4 Asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen, s. 15 - 16 

 

Vastuuväestön vaikutusmahdollisuuksia voidaan lisätä sähköisillä ratkaisuilla ja yhteiskehittämi-

sellä sekä esimerkiksi sekä taiteen ja kulttuurin menetelmiä hyödyntämällä.  

4.2.4 Asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen, s. 15 - 16 

- Kappaleessa esiintyy kaksi kertaa ”sekä”. Kappaleen viimeinen virke on toistoa ensimmäisestä. 

 

Palveluntuottajan tulee vähentää eriarvoisuutta kohdistamalla palvelut tarvittaessa tehostetuin me-

netelmin haavoittuvassa asemassa oleville, kuten vammaisille henkilöille, vanhuksille, maahan-

muuttajille, haavoittuvassa asemassa oleville lapsille ja nuorille, etnisille ryhmille ja kielivähemmis-

töille. 

4.8.2 Saavutettavuus, s. 20 - 21 

- Olisi havainnollista esittää lyhyt esimerkki tehostetuista menetelmistä. Asiakirjamalleissahan on 

nytkin useita konkreettisia esimerkkejä sulkeissa, mikä edistää sitä, että tekstin sisältö ymmärretään 

oikein. 


