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1 JOHDANTO 
 
Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut pääministeri Kataisen hallituksen yhdessä opposi-

tiopuolueiden kanssa tekemään linjaukseen, jonka mukaisesti suomalaisten keskeiset hyvin-

vointipalvelut turvataan toteuttamalla sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus.  Valtioneuvoston 

kanslia asetti 23.3. sosiaali- ja terveyspalvelu -uudistukselle parlamentaarisen ohjausryhmän, 

jossa on kaikkien eduskuntapuolueiden edustus. Parlamentaarisen ohjausryhmän tehtävänä oli 

valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisestä, joka perustuu hallitus- ja oppositiopuolueiden yhdessä 23.3.2014 sopimaan 

ratkaisuun. 

 
2 LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN 

ESITYKSESTÄ 
 
Hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräistä 

siihen liittyvistä laeista pyydettiin lausunnot kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta tahoilta 

14.10.2014 mennessä. Lausunnot pyydettiin antamaan sähköisellä kyselyllä, mutta myös pe-

rinteisessä muodossa annetut lausunnot on otettu tässä yhteenvedossa huomioon. Kuntien 

valtuustoja pyydettiin lisäksi ottamaan kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muo-

dostuvaan sosiaali- ja terveysalueeseen (sote-alue) ne katsoisivat perustelluksi kuulua. Tähän 

kysymykseen on ollut mahdollista ottaa kantaa 21.10.2014 mennessä. Hallituksen esitysluon-

nos sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain lisäksi luonnoksen sosiaali- ja tervey-

denhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta annettavaksi laiksi (voimaanpanola-

ki) sekä lain varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta. Kaikkia annettuja lausuntoja 

hyödynnetään hallituksen esitysluonnoksen viimeistelytyössä. 

Sähköiseen kyselyyn annetut vastaukset, valtuustojen päätösasiakirjat sekä muut asiassa 

ministeriöön toimitetut lausunnot ovat luettavissa Valtioneuvoston hankerekisterissä Internet-

osoitteessa: http://bit.ly/1tKf8Dj 

 
3  LAUSUJAT 
 
Lausuntopyyntöön otti määräajan puitteissa kantaa yhteensä 526 kuntaa, kuntayhtymää ja 

muuta toimijaa. Sähköiseen kyselyyn vastasi yhteensä 460 toimijaa. Näiden lisäksi määräajan 

päättymisen jälkeen ministeriöön toimitettiin joitain lausuntoja, jotka on kirjattu Valtioneuvos-

ton hankerekisteriin, mutta joita ei ole huomioitu tämän yhteenvedon tekemisessä.  

Määräaikaan mennessä lausunnon antaneista toimijoista kuntia on 295, kuntayhtymiä 56, 

valtion viranomaisia 28, järjestöjä 96 ja muita toimijoita 51. Lausuntojen kokonaismäärä nou-

see suureksi, sillä useat toimijat ovat lähettäneet ministeriöön kaksi tai jopa kolme lausuntoa. 

Sähköisten kyselyvastausten lisäksi osa lausujista on täydentänyt lausuntoaan perinteisellä, 

kirjallisella lausunnolla, minkä lisäksi suuri osa kunnista on toimittanut valtuuston päätöksen 

sote-alueeseen kuulumisesta. Lisäksi osa kunnista on lähettänyt lausuntonsa sekä suomeksi 

että ruotsiksi. Perinteiset lausunnot on yhdistetty soveltuvilta osin osaksi sähköistä lausuntoai-

neistoa. 

Kuntavastaajista pieniä alle 20 000 asukkaan kuntia on valtaosa kaikista kunnista, yhteensä 

243 kuntaa. Tämä on noin 82 prosenttia kaikista kuntavastaajista. Keskisuuria 20 000–50 000 

http://bit.ly/1tKf8Dj
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asukkaan kuntia on 34 eli noin 12 prosenttia kaikista kuntavastaajista. Suuria yli 50 000 asuk-

kaan kuntia lausujissa on 19 eli noin 6 prosenttia kaikista kuntavastaajista. Tässä yhteenvedos-

sa kuntien vastaukset on jaoteltu kolmeen luokkaan edellä mainitun kuntakokoluokituksen 

mukaisesti. 

Kaikista vastauksista on laadittu kuvaajat, joihin vastaukset on ryhmitelty kuuteen ryh-

mään. Kuvaajasta löytyvät kaikkien vastaajien, muiden kuin kuntavastaajien, kaikkien kunta-

vastaajien, yli 50 000 asukkaan kuntien, 20 000–50 000 asukkaan kuntien sekä alle 20 000 

asukkaan kuntien vastaukset omina ryhminään. Kuvaajia tarkastellessa tulee huomioida, että 

vastaajaryhmät ovat hyvin erikokoisia. Vastaajien lukumäärät on ilmoitettu jokaisessa kuvaa-

jassa. Kaikista kuntien asukkaista asuu alle 20 000 asukkaan kunnissa yhteensä noin 29 pro-

senttia, 20 000–50 000 asukkaan kunnissa yhteensä noin 20 prosenttia ja yli 50 000 asukkaan 

kunnissa yhteensä noin 50 prosenttia. Tässä yhteenvedossa on tarkasteltu erityisesti kuntien ja 

kuntayhtymien lausuntoja. 

 

 

4 LAUSUNTOJEN KESKEINEN SISÄLTÖ 
 
Viidelle järjestämisvastuulliselle alueelle pohjautuvaa mallia kannatetaan lausunnoissa. Aino-

astaan yksittäisissä Lapin kunnissa toivotaan kuudennen sote-alueen perustamista maantieteel-

lisistä syistä. Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus ja erityisesti palvelujen horisontaalinen sekä 

vertikaalinen integraatio nähdään tärkeiksi palvelujen kehittämisen ja kustannustehokkuuden 

saavuttamisen välineiksi. 

Kunnat ovat ottaneet kantaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi laadittuun halli-

tuksen esitysluonnokseen viimeksi keväällä 2014, jolloin lakiluonnoksen mukainen hallinto-

malli poikkesi merkittävästi nyt lausuntokierroksella olleesta mallista. Keväällä lausunnot 

olivat hyvin kriittisiä, kun taas tämän syksyn parlamentaarisessa valmistelussa olleesta laki-

luonnoksesta annetut lausunnot ovat selkeästi myönteisempiä. Lausunnoissa tuodaan kuitenkin 

esiin paljon erilaisia tarkennus- ja korjausehdotuksia lakiluonnoksen sisältöön.   

Lausuntopyynnössä vastaajia pyydettiin nimeämään kolme keskeisintä uudistukseen liitty-

vää näkökulmaa. Esiin nostetut näkökulmat voidaan tulkita seikoiksi, joiden tarkentamiseen 

lakiluonnoksen viimeistelyssä tulisi kiinnittää eniten huomiota. Kunnan koosta riippumatta, 

kuntien lausunnoissa otetaan eniten kantaa esityksen taloudellisiin vaikutuksiin, rahoitukseen 

ja kuntien väliseen kustannusten jakoon. Hallituksen esitysluonnoksen mukaista rahoitusmal-

lia pidetään monimutkaisena, ja siihen toivotaan selkeyttä. Rahoitusmallin toivotaan sisältävän 

elementtejä, jotka kannustaisivat tehokkuuteen, kustannusten hallintaan ja ennaltaehkäisyyn. 

Rahoitusmallin toivotaan olevan oikeudenmukainen kuntien välillä ja kuntien toiveena on, 

etteivät kuntien maksuosuudet nousisi merkittävästi nykyisestä. Lisäksi useissa lausunnoissa 

tuodaan esiin, että lopullisen rahoitusmallin tulisi olla selvillä ennen sosiaali- ja terveysaluei-

den ja tuottamisvastuullisten kuntayhtymien perussopimusten laatimista. Tämä voidaan tulkita 

yhtäältä hallituksen esitysluonnoksen rahoitusmallia koskevaksi kommentoinniksi. Toisaalta 

sen voidaan tulkita kommentoivan myös meneillään olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon mo-

nikanavarahoituksen purkamisen vaihtoehtoja selvittävää hanketta. Kunnat näkevät lisäksi 

tärkeäksi, ettei uudistus muodosta kuntataloudelle kohtuuttomia vaatimuksia ja että rahoitus-

mallista voitaisiin sopia siten, että kuntien taloudellinen kantokyky säilyy. Kunnat toivovat 

myös rahoitusmallin perustuslainmukaisuuden selvittämistä jatkovalmistelussa.   

Alle 20 000 asukkaan kunnat kommentoivat toiseksi eniten kuntien tehtäviä ja vaikutus-

mahdollisuuksia. Erityisesti pienissä kunnissa suurien kuntayhtymien nähdään heikentävän 

kuntien vaikutusmahdollisuuksia päätöksenteossa. Tämä koetaan haastavaksi erityisesti siitä 

syystä, että kunnat edelleen rahoittavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Pienet kunnat toivoisivat-
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kin hallintomallia kehitettävän siten, että pienten kuntien vaikutusmahdollisuuden sosiaali- ja 

terveyspalvelujen päätöksenteossa olisivat vahvempia. Myös suurimmat yli 50 000 asukkaan 

kunnat kommentoivat kuntien tehtäviä ja vaikutusmahdollisuuksia paljon. 

Kolmanneksi eniten pienet kunnat kommentoivat perus- ja lähipalveluja. Pienet kunnat nä-

kevät perus- ja lähipalvelujen kehittämisen uudistuksessa keskeiseksi asiaksi. Useissa pienten 

kuntien lausunnoissa keskittäminen nähdään riskinä ja niissä tuodaan esiin, että lähipalvelu-

säännöstä toivottaisiin tarkennettavan siten, että palveluja tuotettaisiin alueellisesti yhdenver-

taisesti. Osassa pienten kuntien lausunnoista lähipalveluista toivotaan säädettävän esimerkiksi 

lähipalvelulailla.  

Tuottamisvastuuta kommentoidaan toiseksi eniten 20 000–50 000 asukkaan kuntien sekä 

yli 50 000 asukkaan kuntien lausunnoissa. Kuntayhtymien lausunnoissa tuottamisvastuu on 

kaikkein useimmin esiin nostettu teema. Kuntien tuottamisvastuuta koskevissa kommenteissa 

toivotaan eniten, että tuottamisvastuun määrittelyssä voitaisiin mahdollistaa paikallinen har-

kinta ja monipuoliset tuotantorakenteet. Tämä näkökulma tuodaan esiin myös kuntayhtymien 

lausunnoissa. Käytännössä tämän ehdotetaan tarkoittavan muun muassa olemassa olevien 

tuottajarakenteiden toiminnan säilyttämistä. Tuottamisvastuuta toivotaan myös määriteltävän 

selkeämmin. Eri toimijoiden, kuten suurten kaupunkien ja yliopistosairaaloiden, roolin ja 

mahdollisuuksien toivotaan ilmenevän tuottamisvastuusäännöksestä tai lakiluonnoksesta yli-

päänsä paremmin.  

Eniten kommentoitujen keskeisten näkökulmien joukkoon nousee myös hallituksen esitys-

luonnoksen vaikutusarviointi. Monet lausujat kokevat lakiluonnoksen kommentoinnin osittain 

haasteelliseksi, koska käytössä ei ole luotettavaa tietoa uudistuksen taloudellisista vaikutuksis-

ta. Myös muiden arviointien puuttumista kommentoidaan. Tämän vuoksi osa kunnista ei aio 

ottaa kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaa sote-alueeseen kunnan 

olisi perusteltua kuulua.  

Lakiluonnokseen toivotaan tarkennettavan nimenomaisesti rahoitusta, kunnan tehtäviä ja 

vaikutusmahdollisuuksia sekä lähipalveluja. Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta koske-

va säännös saa kuitenkin lausunnoissa kannatusta. Kaikista kuntavastaajista 72 prosenttia ja 

yli 50 000 asukkaan kunnista peräti 95 prosenttia pitää lakiluonnokseen kirjattua säännöstä 

palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta tarkoituksenmukaisena. Vähiten säännöstä 

kannatetaan pienissä kunnissa, joista 31 prosenttia ei pidä sitä tarkoituksenmukaisena. Useissa 

pienten kuntien lausunnoissa toivotaan lähipalvelujen tai vaihtoehtoisesti palvelujen keskittä-

misen kriteerien tarkempaa määrittelyä. Lisäksi valtaosa (79 %) kaikista lausujista näkee laki-

luonnoksen turvaavan kielelliset oikeudet riittävästi. Vastaavasti valtaosa kaikista kuntavastaa-

jista, 78 prosenttia, pitää henkilöstön asemaa koskevaa säännöstä asianmukaisena.  

Uudistuksen toimeenpanoa ja voimaanpanolakia koskevissa vapaamuotoisissa kommen-

teissa kunnat nostivat esiin erityisesti uudistuksen aikataulun. Kuntien näkemyksen mukaan 

esityksen mukainen aikataulu on liian kireä muutoksen suuruuteen nähden. Kuntien huolena 

on, ettei esitetty aikataulu mahdollista uudistuksen riittävän huolellista valmistelua. Kiireisen 

aikataulun nähdään hankaloittavan uusien organisaatioiden muodostamista ja toiminnan kehit-

tämistä jatkossa. Lisäksi kuntien näkemyksen mukaan lakiluonnoksessa esitetty muutostuki ei 

ole riittävä. Tätä mieltä oli lähes puolet kuntavastaajista. Erityisesti suurten ja keskisuurten 

kuntien lausunnoissa muutostuki nähtiin riittämättömänä, ja suurista kaupungeista tätä mieltä 

oli peräti yli 80 prosenttia. Lisäksi muutostukea toivottiin kohdistettavan sote-alueen ohella 

myös kuntiin ja tuotantovastuullisille tahoille. 

Kuvaajia tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota siihen, etteivät ne kaikki välttämättä 

anna luotettavaa kuvaa kysytystä asiasta. Kyselyyn annettujen vapaamuotoisten vastausten 

analysointi nimittäin osoitti, että kyllä- ja ei-vastauksia on perusteltu osittain samoin argumen-

tein. Yhtäältä tämä voi johtua siitä, ettei vastauksessa ole haluttu ottaa kantaa varsinaiseen 

kysymykseen, joka on esimerkiksi kohdistettu jonkun säännöksen tiettyyn momenttiin. Tällöin 
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vastauksessa on saatettu mieluummin ottaa kantaa koko pykälän sisältöön. Toisaalta joidenkin 

vastausten yhtäläiset argumentit voivat johtua siitä, ettei kysymyksiin ole helppoa antaa kyllä- 

ja ei-vastauksia, vaan kysymysten koetaan vaativan monitahoisempia vastauksia. Tämän 

vuoksi vapaamuotoisten perustelujen läpikäyminen on tärkeää. Silloinkin, kun vastaajien mie-

lestä esitetty säännös on tarkoituksenmukainen tai hyväksyttävä, on perusteluissa usein tuotu 

esiin erilaisia säännöksen kehittämisehdotuksia. Vastaavasti ei-vastaajat saattavat pitää jonkin 

säännöksen sisältöä pääpiirteittäin hyvänä, mutta kokevat jonkin yksityiskohdan tarkentamisen 

niin merkittäväksi, että ovat valinneet ei-vastauksen. Tämän vuoksi kuvaajien rinnalla on 

tärkeää kiinnittää huomiota myös vastausten perusteluihin.  

 
5 LAUSUNNOISSA ESITETYT 

KESKEISET NÄKÖKULMAT 
HALLITUKSEN ESITYKSEEN 

 
5.1 ARVIOT YLEISISTÄ SÄÄNNÖKSISTÄ  
 

Järjestämislain 1 luvussa säädetään sen yleisistä säännöksistä. Näitä ovat muun muassa lain 

tarkoitus, määritelmät ja soveltamisala. Lain 5 §:ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja 

saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut on järjestettävä yhdenvertaisesti ja lain mu-

kaisesti. Palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioiden lähellä palvelujen käyttäjiä, mut-

ta niitä voidaan keskittää, mikäli palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttävät 

erityisosaamista tai kalliita investointeja tai niiden tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas 

toteuttaminen edellyttävät muutoin keskittämistä. Palvelut on toteutettava lisäksi esteettömäs-

ti. Lausujilta kysyttiin, onko säännös tarkoituksenmukainen (Kuvio 1). 

Kaikista vastaajista valtaosa, 71 prosenttia, on sitä mieltä, että säännös palvelujen saata-

vuudesta ja saavutettavuudesta on tarkoituksenmukainen. Kaikkein tarkoituksenmukaisimpana 

säännöstä pidetään suurissa, yli 50 000 asukkaan kunnissa, joista peräti 95 prosenttia pitää sitä 

tarkoituksenmukaisena. Vähiten säännöstä tuetaan pienissä, alle 20 000 asukkaan kunnissa, 

joista kolmannes (31 %) ei pidä sitä tarkoituksenmukaisena.  

Lausunnoissa säännökseen toivotaan tarkempaa määrittelyä. Osa toivoo tarkennusta lähi-

palvelujen määrittelyyn ja osa keskittämisen kriteereihin. Erityisesti kielteisesti kysymykseen 

vastanneet pelkäävät säännöksen johtavan palvelujen epätarkoituksenmukaiseen keskittämi-

seen. Muutama lausuja toivoo lähipalveluista säädettävän omalla lähipalvelulailla, joka turvai-

si syrjäseutujen palveluntuotannon. 

Järjestämislakiesityksen 7 §:ssä säädetään palvelujen kielestä. Sosiaali- ja terveyspalvelut 

on järjestettävä sekä suomeksi että ruotsiksi silloin, kun sosiaali- ja terveysalueella on yksi tai 

useampi kaksikielinen kunta tai suomen- ja ruotsinkielisiä kuntia. Lisäksi säännöksessä sääde-

tään Pohjoismaiden kansalaisten ja saamenkielisten oikeuksista omankielisiin palveluihin. 

Lausujilta kysyttiin, turvaako säännös asianmukaisesti palvelujen käyttäjien kielelliset oikeu-

det (Kuvio 2).  
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Kuvio 1. Onko säännös palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta tarkoituksenmukai-
nen? Prosentteina. 
 

Valtaosa kaikista vastaajista (79 %) on sitä mieltä, että säännös turvaa palvelujen käyttäjien 

kielelliset oikeudet. Säännöksen epäily on suurinta ruotsinkielisissä ja kaksikielisissä kunnissa, 

joista 23 prosentin mielestä se ei turvaa kielellisiä oikeuksia riittävästi. Valtaosa kuitenkin 

näistäkin, 77 prosenttia, pitää säännöstä riittävänä. 
 

 
 
Kuvio 2. Turvaako 7 § asianmukaisesti palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet? Prosentteina. 
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Yleisimmin vastauksia perusteltiin siten, että säännös on hyväksyttävä yleisellä tasolla, 

mutta asiakkaan näkökulmasta keskeisintä on henkilöstön kielitaito. Tämän vuoksi kielellisten 

oikeuksien turvaaminen tulee huomioida henkilöstön rekrytoinnissa. Lisäksi saamelaisten 

kielellisten oikeuksien ei nähdä toteutuvan nykyäänkään palvelujen keskittymisen vuoksi. 

Järjestämislakiluonnoksen 8 ja 9 §:ssä säädetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. 

Säännösten mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen säädettäisiin pääasiassa kunnan 

vastuulle. Sote-alueille ja tuottamisvastuussa oleville kunnille ja kuntayhtymille säädettäisiin 

velvoite ottaa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen huomioon kaikessa päätöksenteossa. 

Lausuntopyynnössä kysyttiin, onko esitetty työnjako kunnan, sote-alueen ja tuottamisvastuis-

ten kuntien ja kuntayhtymien välillä tarkoituksenmukainen (Kuvio 3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 3. Onko esitetty työnjako hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tarkoituksenmukai-
nen? Prosentteina.  
 

Kaksi kolmannesta kaikista lausuneista (62 %) pitää hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi 

esitettyä työnjakoa tarkoituksenmukaisena. Yleisimmin työnjaon tarkoituksenmukaisuuden 

kyseenalaistavat keskisuuret 20 000–50 000 asukkaan kunnat, joista 40 prosenttia ei pitänyt 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työnjakoa tarkoituksenmukaisena. Suurin kannatus 

säännöksellä on yli 50 000 asukkaan kunnissa, joista 68 prosenttia tukee sitä. 

Sekä myönteisissä että kielteisissä vastauksissa tuotiin esiin, että hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisessä sosiaali- ja terveyspalvelujen rajapinta kunnan muihin toimialoihin on tärkeä 

huomioida kaikessa toiminnassa. Erityisesti kielteisissä vastauksissa otettiin kantaa, että sosi-

aali- ja terveyspalvelujen erottaminen kunnan muusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä 

hankaloittaa kunnan mahdollisuutta suoriutua tehtävästään. Tämän vuoksi joissain lausunnois-

sa toivottiin selkeytettävän kunnan, sote-alueen ja tuottamisvastuisten toimijoiden yhteistyö-

velvoitetta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 
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5.2 ARVIOT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
JÄRJESTÄMISESTÄ 

 
Järjestämislain 2 luvussa säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Luvussa 

määritellään sosiaali- ja terveysalueet ja niiden tehtävät, järjestämisvastuun sisältö sekä järjes-

tämispäätöksen sisältö ja laatimismenettely.  

Lausuntopyynnössä kysyttiin, onko järjestämisvastuun sisällöstä säädetty tarkoituksenmu-

kaisesti (Kuvio 4). Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään, että järjestämisvastuu sisältäisi 

vastuun lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä sekä vastuun palvelujen yhden-

vertaisesta saatavuudesta ja laadusta, asianmukaisesta saavutettavuudesta, tarpeen ja määrän 

määrittelemisestä, tuotantorakenteen ja tuotantotapojen päättämisestä sekä laadun, määrän ja 

vaikuttavuuden kehittämisestä. Lisäksi järjestämisvastuun esitetään sisältävän vastuun julkisen 

vallan käytöstä sekä kielellisten oikeuksien toteutumisesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 4. Onko järjestämisvastuun sisältö tarkoituksenmukainen. Prosentteina.  

 

Järjestämisvastuun määrittelyä koskevissa vastauksissa on vain vähän eroa vastaajatyypin 

mukaan luokiteltuna. Kaksi kolmannesta (64 %) kaikista vastaajista pitää järjestämisvastuun 

sisältöä tarkoituksenmukaisena. Vähiten säännöstä kannatetaan keskisuurissa kunnissa, joista 

lähes puolen (46 %) mielestä se ei ole tarkoituksenmukainen.  

Kyllä-vastaajat ovat täsmentäneet vastaustaan eniten siten, että järjestämisvastuu on muu-

ten määritelty hyvin, mutta tuotantotavasta päättämisen ei tulisi olla yksityiskohtaista, vaan 

yksityiskohdista päättämisen tulisi kuulua tuottamisvastuisten organisaatioiden toimivaltaan. 

Ei-vastauksia on perusteltu muun muassa siten, että määrittely on hieman tulkinnanvarainen ja 

järjestäjän ja tuottajan välinen työnjako jää säännöksen perusteella hieman epäselväksi. Useis-

sa lausunnoissa tuodaan esiin, että tämä ongelma on erityisesti julkisen vallan käyttämisessä. 

Näiden lausuntojen mukaan säännöksen perusteella jää epäselväksi, mikä taho vastaisi julki-

sen vallan käyttöä sisältävien yksilötason päätöksien tekemisestä. Lisäksi joissakin lausun-

noissa tuodaan esiin, että määritelmä eroaa valmisteilla olevan kuntalain järjestämisvastuun 

määrittelystä. 
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Hallituksen esitysluonnoksen mukaan järjestämisvastuu on sosiaali- ja terveysalueella. Jär-

jestämisvastuun toteuttamisen keskeisimpänä välineenä toimisi neljän vuoden välein laaditta-

va järjestämispäätös. Se sisältäisi keskeiset linjaukset siitä, miten sote-alueen järjestämisvas-

tuulle kuuluvat palvelut toteutetaan. Lausuntopyynnössä on tiedusteltu, pitävätkö lausunnon 

antajat tarkoituksenmukaisena, että järjestämispäätöksessä määritellään kaikki säännöksen 

mukaiset asiat (Kuvio 5). 

Kaksi kolmannesta kaikista vastaajista (64 %) pitää järjestämispäätöksessä määriteltäviä 

asioita tarkoituksenmukaisina. Eniten esitettyä määrittelyä kannatetaan pienissä alle 20 000 

asukkaan kunnissa, joista 72 prosenttia pitää sitä tarkoituksenmukaisena. Vähiten esitettyä 

sisältöä kannatetaan keskisuurissa kunnissa, joista puolen mielestä järjestämispäätöksessä ei 

tulisi määritellä kaikkia säännöksen mukaisia asioita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 5. Järjestämispäätöksessä määriteltyjen asioiden tarkoituksenmukaisuus. Prosentteina. 
 

Vain osa myönteisesti kysymykseen vastanneista perusteli vastaustaan. Näiden lausuntojen 

mukaan koko maan laajuiset yhtenäiset käytännöt ovat tavoiteltavia. Ei-vastauksen antaneet 

ottivat kantaa järjestämispäätöksen luonteeseen ja yksityiskohtaisuuteen. Järjestämispäätöksen 

liiallisen yksityiskohtaisuuden pelätään johtavan jatkuviin neuvotteluihin sopimuksen sisällös-

tä ja järjestämispäätössäännöksen tulkinnasta. Tämän vuoksi järjestämispäätöksessä toivotaan 

määriteltävän vain palvelujen toteuttamisen yleiset linjaukset. Tällöin käytännön yksityiskoh-

taisemmat ratkaisut jäisivät tuottamisvastuullisten alueiden määriteltäväksi. Vaihtoehtoisesti 

joissain lausunnoissa tuotiin esiin, että tuottamisvastuulliset toimijat ja niiden tehtävät määri-

teltäisiin kansallisesti eikä sote-alueella. Tämä takaisi tuottamisvastuun kriteerien yhdenvertai-

suuden paremmin. 

Järjestämispäätöksen sisällöstä eri mieltä olevia vastaajia pyydettiin listaamaan ne sään-

nökset kohdat, joita järjestämispäätöksessä ei tulisi määritellä (Kuvio 6). Tähän kysymykseen 

on siis ottanut kantaa ainoastaan osa lausujista. Aiemmasta esittämistavasta poiketen kuviossa 

6 esitetään ainoastaan kaikkien vastaajien yhteenlasketut maininnat (punaisella) sekä kaikkien 

kuntavastaajien yhteenlasketut maininnat (sinisellä). Yleisimmin vastaajat ovat olleet sitä 

mieltä, ettei järjestämispäätöksessä tulisi määritellä palveluhankintojen ja palvelusetelin käy-
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tön keskeisiä periaatteita ja laajuutta. Nämä vastaajat haluaisivat, että päätösvalta hankinnoissa 

ja palvelusetelin käytössä olisi tuottamisvastuisilla toimijoilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 6. Mitä järjestämispäätöksessä ei pitäisi määritellä? Mainintojen määrät. Kuntavastaajien 
maininnat sinisellä, kaikkien vastaajien maininnat punaisella. 

 

Toiseksi eniten on otettu kantaa siihen, ettei järjestämispäätöksessä tulisi määritellä tuottamis-

vastuussa olevia kuntia ja kuntayhtymiä sekä niiden tehtäviä, eikä myöskään sote-alueen tuot-

tamisvastuulla olevia palveluja. Tuottamisvastuisia kuntia ja kuntayhtymiä ei haluta määritel-

tävän järjestämispäätöksessä, koska tämän katsotaan olevan Suomen perustuslain vastaista. 

Perustuslain mukaan kuntien tehtävistä tulee säätää lailla, minkä vuoksi lausunnoissa tuodaan 

ilmi, ettei kuntien tehtävien määrittelyn toimivaltaa voida säätää sote-alueelle. Myöskään sote-

alueen tuottamisvastuulla olevia tukipalveluja ja muita sote-alueen tuottamisvastuulle otettuja 

palveluja ei useiden lausujien mukaan pitäisi määritellä järjestämispäätöksessä. Kaikkien 

vastaajien näkemykset asiasta noudattelevat kuntavastaajien näkemyksiä. Kuntien vastauksis-

sa ei myöskään ollut merkittäviä eroja kuntakoon mukaan luokiteltuna. 

 

5.3 ARVIOT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
TUOTTAMISESTA 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi annetun hallituksen esitysluonnoksen 3 luku 

käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamista. 14 §:ssä esitetään säädettäväksi tuottamis-

vastuusta kunnallisena toimintana. Säännöksen mukaan sosiaali- ja terveysalue päättää tuot-

tamisvastuun antamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle, joka pystyy huolehtimaan sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluista yhtenä kokonaisuutena. Lausunnon antajilta kysyttiin, onko 

tuottamisvastuusta säädetty tarkoituksenmukaisesti (Kuvio 7).  
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Puolet kaikista vastaajista (49 %) on sitä mieltä, että tuottamisvastuusta on säädetty tarkoi-

tuksenmukaisesti. Kuntavastaajista tätä mieltä on hieman yli puolet (56 %). Vastaavasti lähes 

puolet vastaajista likimain kaikissa vastaajaluokissa ei pidä tuottamisvastuusta säätämisen 

tapaa tarkoituksenmukaisena.  

Sekä myönteisesti että kielteisesti vastanneiden mielestä tuottamisvastuun kriteerit tulisi 

määritellä tarkemmin. Tarkempaa määrittelyä toivottiin säännöksen perustuslainmukaisuu-

teen, joihinkin säännöksessä käytettyihin käsitteisiin sekä tuottamisvastuisten kuntayhtymien 

hallintomalliin. Erityisesti kielteisesti kysymykseen vastanneet lausujat toivat esiin, että perus-

tuslain mukaan kunnan tehtävistä tulee säätää lailla. Tämän vuoksi säännöksestä tulisi käydä 

selkeästi ilmi, onko kunnan mahdollista saada itselleen tuottamisvastuuta sosiaali- ja terveys-

palveluissa. Lisäksi lausujat toivat esiin erilaisia vaihtoehtoisia tuottamisvastuun määritelmiä. 

Joissain lausunnoissa toivottiin esimerkiksi mahdollisuutta harkita paikallisesti, ketkä tuotta-

misvastuun saavat tai mitä palveluja tuottamisvastuu koskee. Tuottamisvastuuta toivottiin 

annettavan myös esityksen mahdollistamia tahoja pienemmille kuntatoimijoille, yksityisille 

palveluntuottajille tai olemassa oleville tuotanto-organisaatioille.  

 

 
Kuvio 7. Onko tuottamisvastuusta säädetty tarkoituksenmukaisesti? Prosentteina.  

 
Järjestämislain 15 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveysalueen tuottamisvastuusta. Sote-alue voi 

päättää ottaa itselleen tukipalvelujen tuottamisvastuun. Lisäksi sote-alue voi ottaa vastuulleen 

sellaisten palvelujen tuottamisen, joiden tuottaminen on osoittautunut kaikilla muilla tavoin 

mahdottomaksi. Lausuntopyynnössä kysyttiin, onko tarkoituksenmukaista, että sote-alue voi 

ottaa tiettyjä tukipalveluja koskevan tuottamisvastuun itselleen (Kuvio 8).  

Kaksi kolmannesta kaikista vastaajista on sitä mieltä, että sote-alueen on tarkoituksenmu-

kaista voida ottaa tukipalvelujen tuotanto itselleen. Suurin kannatus tällä on alle 20 000 asuk-

kaan kunnissa, joista 72 prosentin mielestä se on tarkoituksenmukaista. Vähiten kannatusta 

sote-alueen päätösvalta tukipalvelujen tuotannosta saa yli 50 000 asukkaan kunnista, joista 

kuitenkin yli puolen (58 %) mielestä se on tarkoituksenmukaista.  
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Kuvio 8. Onko tarkoituksenmukaista, että sote-alue voi päättää ottaa tukipalvelujen tuottamis-
vastuun itselleen? Prosentteina.  
 

Kyllä- että ei-vastauksia perustellaan melko yhdenmukaisesti. Yleisin perustelu on, että tuki-

palvelujen käsite tulisi määritellä selkeämmin. Säännöksestä halutaan käyvän selkeämmin 

ilmi, mitä tukipalveluja sote-alue voi ottaa omaksi tuotannokseen. Eniten perusteluissa ehdote-

taan, että sote-alueen mahdollisuus tukipalveluiden tuottamiseen rajattaisiin koskemaan vain 

keskeisimpiä tukipalveluja, kuten tietohallintoa. Tällöin materiaalisten tukipalvelujen, esimer-

kiksi ruokahuollon, tuottamisvastuu olisi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannosta vastaavilla 

kunnilla ja kuntayhtymillä. Joissain lausunnoissa tietohallinnon tehtävien toivotaan kuitenkin 

olevan kansallisesti tuotettuja. Lisäksi joissain lausunnoissa tuodaan esiin, että olemassa ole-

vien toimivien käytäntöjen hyödyntäminen tulisi mahdollistaa. Muutamissa lausunnoissa tuo-

daan myös esiin, ettei sote-alueella tulisi olla tuottamisvastuuta lainkaan. 
 

 
5.4 ARVIOT OHJAUKSESTA, SUUNNITTELUSTA JA 

KEHITTÄMISESTÄ 
 
Järjestämislakiluonnoksen 5 luku käsittelee ohjausta, suunnittelua ja kehittämistä. Lakiluon-

noksen 25 §:ssä esitetään säädettäväksi sote-alueen ja sosiaali- ja terveysministeriön välisestä 

neuvottelumenettelystä. Lausuntopyynnössä kysyttiin, pitävätkö lausujat säännöksen mukaista 

neuvottelumenettelyä tarkoituksenmukaisena (Kuvio 9).  

Kaksi kolmannesta (68 %) kaikista vastaajista on sitä mieltä, että neuvottelumenettely sote-

alueen ja STM:n välillä on tarkoituksenmukainen. Kaikkein tarkoituksenmukaisimpana me-

nettelyä pidetään pienissä alle 20 000 asukkaan kunnissa. Vähiten kannatusta neuvottelume-

nettely saa keskisuurissa kunnissa, joista 46 prosenttia ei pidä sitä tarkoituksenmukaisena.  

Myönteisesti vastanneista usea toi esiin, ettei STM:lle tulisi antaa säännöksessä määriteltyä 

enempää päätösvaltaa. Lisäksi myönteisesti vastanneiden mukaan neuvottelumenettelyn luon-

ne tulisi määritellä tarkemmin. Sosiaali- ja terveysministeriölle esitetyn päätösvallan vahvuus 

vaikuttaa olevan säännöksen perusteella lausujille epäselvä. Muiden kuin kuntavastaajien 

näkökulmasta STM:n ja sote-alueen välinen neuvottelumenettely on tarkoituksenmukainen 
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ensisijaisesti siitä syystä, että vahvempi kansallinen ohjaus turvaa palvelujen yhdenvertaisuu-

den aikaisempaa paremmin. 

Kielteisesti kysymykseen vastasi 27 prosenttia kaikista kuntavastaajista. Näiden mukaan 

sosiaali- ja terveysministeriölle ei tulisi antaa nykyistä enempää päätösvaltaa ja neuvottelume-

nettelyssä STM:n roolin tulisi olla vain ohjaava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 9. Pidättekö STM:n ja sote-alueen välistä neuvottelumenettelyä tarkoituksenmukaisena? 
Prosentteina.  
 

Järjestämislain 29 §:ssä säädetään sote-alueen ja tuottamisvastuussa olevan kunnan tai kun-

tayhtymän välisestä tulosohjauksesta. Lausujilta kysyttiin, onko tarkoituksenmukaista soveltaa  

sote-alueen ja tuottamisvastuisten toimijoiden välillä tulosohjausta (Kuvio 10).  

Tulosohjausta sote-alueen ja tuottamisvastuisten toimijoiden välillä kannatetaan eniten kes-

kisuurissa 20 000–50 000 asukkaan kunnissa, joista peräti 89 prosenttia kannattaa sitä. Tu-

losohjauksen kannatus on kaikissa kuntakokoluokissa varsin suurta, keskimäärin 83 prosenttia. 

Muista kuin kuntavastaajista lähes kolmannes (30 %) ei ole ottanut asiaan kantaa. 

Kaikista vastanneista 75 prosenttia kannattaa tulosohjausta sote-alueen ja tuottamisvastuis-

ten kuntien ja kuntayhtymien välillä. Tulosohjaus nähdään perustelluksi keinoksi tuottavuuden 

saavuttamiseksi. Sen toivotaan sisältävän kannustimia tehokkaaseen toimintaan, mutta käsite 

itsessään koetaan vanhahtavaksi. Kielteisiä vastauksia perusteltiin valtion vallan ja hallinnon 

kasvulla. 
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Kuvio 10. Onko tarkoituksenmukaista soveltaa sote-alueen ja tuottamisvastuisten välillä tu-
losohjausta? Prosentteina.  

 
Lakiluonnoksen 30 §:ssä on esitetty säädettäväksi asukkaiden osallistumis- ja vaikutus-

mahdollisuuksista. Säännöksen mukaan sote-alueilla sekä tuottamisvastuussa olevilla kunnilla 

ja kuntayhtymillä on velvollisuus kerätä asukkaidensa näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalvelu-

jen laadusta ja toimivuudesta. Säännöksessä on määritelty erilaisia keinoja näkemyksen ke-

räämiseksi. Lausujilta on kysytty, turvaako säännös riittävästi asukkaiden osallistumis- ja 

vaikutusmahdollisuudet (Kuvio 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 11. Turvaako 30 § riittävästi asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet? Pro-
sentteina.  
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60 prosenttia kaikista kunnista on sitä mieltä, että säännös turvaa nämä mahdollisuudet riittä-

vän hyvin. Parhaana säännös nähdään suurissa kunnissa, joista 68 prosenttia pitää sen perus-

tamia vaikutusmahdollisuuksia riittävinä. Vähiten säännöstä tuetaan keskisuurissa kunnissa, 

joista 43 prosenttia ei katso sen riittävän asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien 

turvaamiseen.  

Kaikista vastaajista puolet (52 %) arvioi säännöksen turvaavan riittävästi asukkaiden vaiku-

tus- ja osallistumismahdollisuudet. Myönteisesti vastanneiden mielestä asukkaiden mahdolli-

suus osallistua palvelujen kehittämiseen on tärkeää. Tämä vaatii sote-alueilla ja tuottamisvas-

tuullisissa organisaatioissa myös sopivaa resursointia. Myös kielteisesti kysymykseen vastan-

neiden mielestä asukkaiden mahdollisuus osallistua palvelujen kehittämiseen on tärkeää. Sote-

alueita pidetään kuitenkin liian suurina, jotta asukkaat voisivat aidosti vaikuttaa alueensa pal-

veluihin. 

 
5.5 ARVIOT RAHOITUKSESTA 
 
Lakiluonnoksen 6 luvussa säädetään rahoituksesta. Luvussa säädetään muun muassa kuntien 

maksuosuuksien määräytymisestä sote-alueelle, tuottamisvastuussa olevan kunnan ja kuntayh-

tymän rahoituksen periaatteista, alijäämän kattamisesta sekä valtion koulutus- ja tutkimuskor-

vauksista.  

Lain 33 §:ssä säädetään sote-alueen rahoituksesta ja kustannusten jakautumisesta. Säännök-

sen mukaan sosiaali- ja terveysalueeseen kuuluvat kunnat vastaavat sote-alueen rahoituksesta. 

Rahoituksen perusteista sovitaan sote-alueen perussopimuksessa. Kuntien sote-alueelle mak-

sama maksu perustuu kunnan asukasmäärään (ns. kapitaatioperuste), jota on painotettu asuk-

kaiden ikärakenteella ja sairastavuudella. Nämä painotukset perustuvat kuntien peruspalvelu-

jen valtionosuuksien määräytymisessä käytettyihin laskennallisiin kustannuksiin. Kuntien 

maksuosuuksien määräytymisessä on lisäksi mahdollisuus sopia myös muiden peruspalvelujen 

valtionosuuksien laskennallisia kustannuksia tai valtionosuuden lisäosan määräytymisperustei-

ta. Lausujilta kysyttiin, onko säännöksen mukainen päätösvalta tarkoituksenmukainen (Kuvio 

12).  

Kaksi kolmannesta (60 %) kaikista vastaajista ovat vastanneet kysymykseen myönteisesti. 

Kaikkein tarkoituksenmukaisimpana sote-alueen päätösvaltaa pidetään suurissa yli 50 000 

asukkaan kunnissa, joista 79 prosenttia on vastannut kysymykseen myönteisesti. Vähiten pää-

tösvaltaa kannatetaan keskisuurissa, 20 000 – 50 000 asukkaan kunnissa. Näistä lähes puolet 

(46 %) ei kannata säännöksen mukaista päätösvaltaa.  

Tämän kysymyksen kohdalla on tärkeää arvioida sitä, ovatko kunnat tosiasiallisesti vastan-

neet esitettyyn kysymykseen. Säännöksen mukaisesti sote-alue voi päättää, mitä valtionosuus-

kriteereitä kuntien maksuosuuksissa huomioidaan iän ja sairastavuuden lisäksi. Kysymys on 

kohdistettu tämän päätösvallan tarkoituksenmukaisuuteen. Vaihtoehtoisesti kysymys olisi 

voitu esittää niin, tulisiko kaikista kuntien maksuosuuksiin vaikuttavista valtionosuuskritee-

reistä säätää lailla.  

Epäilys siitä, etteivät kunnat mahdollisesti ole vastanneet esitettyyn kysymykseen, johtuu 

kyllä-vastauksiin annetuista perusteluista. Yleisimmän kyllä-vastauksen perustelun mukaan 

maksuosuuksiin vaikuttavista valtionosuuskriteereistä (ja mahdollisista lisäkriteereistä) tulisi 

säätää lailla. Tämän perusteella sote-alueen päätösvaltaa ei siis kannateta niin laajasti kuin 

kuvaaja antaa ymmärtää. 
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Kuvio 12. Onko tarkoituksenmukaista, että kunnilla on 33 §:n mukainen päätösvalta? Prosent-
teina. 
 

Vastausten perusteluja analysoimalla vastausten voidaan tulkita ottavan kantaa pääasiassa 

kolmeen asiaan. Osassa vastauksista otetaan tosiasiallisesti kantaa sen puolesta, että sote-

alueen kunnilla tulee olla mahdollisuus sopia myös muista valtionosuusperusteista kuin iästä 

ja sairastavuudesta. Toisaalta osa myönteisesti vastanneista haluaa kriteereitä enemmän. Nämä 

vastaajat eivät vaikuta ottavan kantaa siihen, pitäisikö lisäkriteerien perustua sote-alueen kun-

tien päätöksentekoon vai määrittelyyn laissa. Kolmanneksi sote-alueelle esitetään päätösvaltaa 

poiketa esitetyistä kriteereistä ja ottaa huomioon muunlaisiakin kuin valtionosuuslaskentaan 

perustuvia kriteereitä. Näitä vaihtoehtoisia kriteereitä tuodaan lausunnoissa jonkun verran 

esiin. Päätöksentekovapauden lisäksi kysymykseen myönteisesti vastanneet siis ottavat kantaa 

myös kriteerien määrään.  

Myös ei-vastauksien kohdalla tulee arvioida, kuinka selkeästi vastaajat ovat ottaneet kantaa 

nimenomaisesti päätösvaltakysymykseen. Selkeästi eniten perusteluissa tuodaan esiin, että 

laskennassa käytettävät kriteerit tulisi määritellä laissa. Nämä lausujat siis vastustavat sote-

alueen kuntien päätösvaltaa rahoituksen määräytymisessä. Sote-alueen päätöksenteon pelätään 

heikentävän kuntien ja kuntalaisten välistä yhdenvertaisuutta. Erityisesti pienissä kunnissa 

päätösvallan pelätään johtavan siihen, että päätökset tehdään suurimpien kuntien johdolla 

siten, että pienimpien kuntien maksuosuudet kasvavat. Tätä pidetään ongelmallisena erityisesti 

siksi, ettei pienimpien kuntien palvelujen saatavuudesta nähdä olevan todellisia takeita. Toi-

saalta osa erityisesti ei-vastanneista tuo esiin kritiikkiä esitettyä rahoitusmallia vastaan. Kapi-

taatioperustaisen kustannusten jaon uskotaan muuttavan joidenkin kuntien maksuosuuksia 

merkittävästi, mitä pidetään haastavana. Useiden lausuntojen mukaan maksujen määräytymi-

sestä tulisi säätää siten, että se kannustaisi kuntia ennaltaehkäisyyn esitettyä selkeämmin. 

Lisäksi joissain lausunnoissa ehdotetaan, että mikäli sote-alueen kunnilla on mahdollisuus 

sopia kuntien maksuosuuksissa käytettävistä maksuperusteista, päätöksenteon tavasta tulisi 

säätää. Yksinkertaisen enemmistön sijasta ehdotetaan yksimielistä päätöstä ja kuntien määrä-

enemmistöä. Lisäksi joissain lausunnoissa säännökseen ehdotetaan ns. perälautasäännöstä 

tilanteessa, jossa kunnat eivät pääse maksuperusteista yksimielisyyteen. Tämän nähdään hel-

pottavan kuntien mahdollisuuksia maksujen määräytymisen perusteista sopimiseen.  
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Lakiluonnoksen 34 §:ssä säädetään tuottamisvastuussa olevan kunnan ja kuntayhtymän ra-

hoituksesta. Järjestämispäätöksessä määritellään kaikille tuottamisvastuullisille tahoille yh-

denmukaiset korvausperusteet. Tuotantoalueen rahoituksessa on kuitenkin huomioitava järjes-

tämispäätöksessä määritellyt palveluntuotannon vaikuttavuus- ja tehokkuusvaatimukset, jol-

loin korvausperusteet voivat vaihdella tuotantoalueittain. Lausuntopyynnössä kysyttiin, pitä-

vätkö lausunnon antajat tätä tarkoituksenmukaisena (Kuvio 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 13. Onko tarkoituksenmukaista, että tuottamisvastuullisten rahoituksessa huomioidaan 
tehokkuus ja vaikuttavuus, minkä vuoksi korvausperusteet voivat vaihdella tuotantoalueittain? 
Prosentteina.  
 

Kuntavastaajista 70 prosenttia pitää säännöstä tarkoituksenmukaisena. Suurin kannatus sään-

nöksellä on pienissä alle 20 000 asukkaan kunnissa, joista 72 prosenttia kokee sen tarkoituk-

senmukaiseksi. Vähiten tarkoituksenmukaisena korvausperusteiden vaihtelemisen mahdolli-

suutta pidetään suurissa yli 50 000 asukkaan kunnissa, eli niissä kunnissa, joilla on todennä-

köisin mahdollisuus saada omaa tuottamisvastuuta.  

Kyllä-vastauksia perustellaan eniten siten, että alueelliset eroavaisuudet on tärkeää huomi-

oida korvausten määräytymisessä. Säännöksen koetaan siis mahdollistavan alueellisten erojen 

huomioimisen. Esimerkiksi pitkät etäisyydet nostavat tuotantokustannuksia, mikä on lausunto-

jen perusteella tärkeää voida ottaa korvausperusteiden määrittelyssä huomioon. Kyllä-

vastaajat ovat lisäksi tuoneet esiin erilaisia säännösesityksestä poikkeavia tapoja, joiden mu-

kaisesti tuotannosta maksettavan korvauksen tulisi määräytyä. Korvauksen ehdotetaan mää-

räytyvän muun muassa samoin kuin sote-alueen kunnilta saama rahoitus määräytyy. Tämän 

nähdään luovan kannusteita tuotantoon. Toisaalta joissain lausunnoissa tuodaan esiin monen-

laisia kriteerejä, esimerkiksi syrjäisyys ja asukastiheys, joiden toivotaan vaikuttavan tuottajalle 

määräytyvään korvaukseen.  

Ei-vastauksia perustellaan eniten siten, että korvausten tulisi määräytyä toisin kuin sään-

nösesityksessä. Eniten ehdotetaan kansallisesti tai sote-alueen laajuisesti yhdenmukaisia kor-

vauskriteereitä. Tämän nähdään kannustavan tuottajia tehokkuuteen. Lisäksi säännös koetaan 

hieman epäselväksi, ja sitä toivotaan määriteltävän tarkemmin. Erityisesti tehokkuuden ja 

vaikuttavuuden käsitteet vaativat lausuntojen mukaan täsmentämistä. Esimerkiksi tehokkuu-
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den kriteerin huomioimisesta on vaikeaa hahmottaa, mitä tuotannon tehostamisesta seuraa 

käytännössä. Esimerkiksi hyötyykö kunta tuotannon tehostumisesta taloudellisesti. Tuottavuu-

den kannustamiseen tähtäävä rahoitusmalli koetaan kuitenkin useissa lausunnoissa tavoitelta-

vaksi.  

 

 
5.6 ARVIOT VOIMAANPANOLAISTA 
 
Hallituksen esitysluonnos laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sisältää myös 

niin kutsutun voimaanpanolain eli lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun 

lain voimaapanosta. 

Voimaanpanolaissa esitetään säädettäväksi muun muassa lain voimaantulosta, sote-

alueisiin kuuluvista kunnista, sote-alueen perustamisesta, omaisuusjärjestelyistä sekä muista 

lain voimaantulon kannalta keskeisistä seikoista.  

Voimaanpanolain 8 §:ssä esitetään säädettäväksi henkilöstön asemasta. Säännöksen mu-

kaan kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä olevat henkilöt siirty-

vät tuottamisvastuussa olevan kunnan tai kuntayhtymän palvelukseen. Säännökseen ei sisälly 

viiden vuoden irtisanomisaikaa henkilöstölle. Lausunnon antajilta kysyttiin, onko henkilöstön 

asemasta säädetty asianmukaisesti (Kuvio 14). 

 

 
Kuvio 14. Onko henkilöstön asemasta säädetty asianmukaisesti? Prosentteina.  
 

Yli kolmannes (37 %) muista kuin kuntavastaajista ei ole ottanut asiaan kantaa. Kuntavastaa-

jista valtaosa (78 %) pitää säännöstä asianmukaisena. Vähiten säännöstä kannatetaan pienissä 

kunnissa, joista 76 prosenttia silti pitää sitä asianmukaisena. Suurimman kannatuksen säännös 

saa suurissa yli 50 000 asukkaan kunnissa, joissa sitä kannatetaan 84-prosenttisesti.  

Kyllä- ja ei-vastauksia perustellaan osittain samankaltaisin argumentein. Eniten peruste-

luissa tuodaan esiin, että voimaanpanolaki asettaa kuntien henkilöstön eriarvoiseen asemaan 

kuntarakennelain (1698/ 2009) mukaisten kuntaliitosten kanssa. Tätä ei pidetä lausunnoissa 

perusteltuna. Kyllä-vastaajien lausunnoissa otetaan jonkin verran kantaa sen puolesta, että 

tämä yhdenvertaisuusongelma tulisi ratkaista poistamalla irtisanomissuoja myös kuntaraken-
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nelaista. Ei-vastauksissa vastaavasti tuodaan esiin, että myös voimaanpanolakiin tulisi sisällyt-

tää henkilöstölle viiden vuoden irtisanomissuoja. Joissain lausunnoissa irtisanomissuojien 

pituus ehdotetaan yhdenmukaistettavan sekä voimaanpanolakiin että kuntarakennelakiin kah-

den tai kolmen vuoden pituiseksi. Myönteisiä vastauksia perustellaan myös siten, ettei irtisa-

nomissuojaa tarvita henkilöstöpulan vuoksi. Henkilöstöpulan nähdään takaavan henkilökun-

nalle vakaan aseman joka tapauksessa. Toisaalta joissain kielteisten vastausten perusteluissa 

nostetaan esiin, että henkilöstön irtisanomissuoja takaisi työskentelyrauhan erityisesti muutok-

sen toimeenpanovaiheessa.  

Voimaanpanolain 9 §:ssä säädetään omaisuusjärjestelyistä. Säännöksen mukaan, jos nykyi-

sen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkunnat eivät toisin sovi, kuntayhtymän 

kiinteistöjen ja muun kiinteän omaisuuden omistus ja hallinta jää kuntayhtymän tehtäväksi. 

Muulta osin kuntayhtymän toiminta lakkaa. Lausuntopyynnössä kysyttiin, onko omaisuusjär-

jestelyistä säädetty asianmukaisesti (Kuvio 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 15. Onko omaisuusjärjestelyistä säädetty asianmukaisesti? Prosentteina.  
 

Yli puolet (57 %) muista kuin kuntavastaajista ei ole ottanut asiaan kantaa. Sen sijaan kunta-

vastaajista kaksi kolmannesta (66 %) pitää omaisuusjärjestelyistä säätämisen tapaa asianmu-

kaisena. Vähiten asianmukaiseksi asia koetaan keskisuurissa kunnissa, joista 40 prosentin 

mielestä säännös ei ole asianmukainen. Suurimman kannatuksen säännös saa pienissä kunnis-

sa.  

Avovastausten perusteella omaisuudesta säätämisen tapa nähdään muutosvaiheen ratkaisu-

na. Erillisten kiinteistökuntayhtymien nähdään myös lisäävän hallinnollisten organisaatioiden 

määrää. Lisäksi avovastauksissa tuotiin esille se, ettei laissa esitetä säädettäväksi uus- eikä 

korjausinvestointien rahoitus- tai muita vastuista.  

Voimaanpanolain 12 §:ssä esitetään säädettäväksi kunnille ja kuntayhtymille myönnettä-

västä muutostuesta. Säännöksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriöön perustettavan ohjaus-

yksikön tehtävänä on tukea kuntia ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiä. Tämän li-

säksi kullekin sote-alueelle esitetään osoitettavaksi viiden henkilötyövuoden palkkaamiseen 

tarkoitettu määräraha vuosille 2015–2017 uudistuksen toimeenpanoa varten. Ennen sote-

alueiden perustamista henkilöt voidaan palkata aluehallintovirastoihin. Lausunnon antajilta 

kysyttiin, onko säännöksen mukainen muutostuki riittävä (Kuvio 16).  
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Valtaosa muista kuin kuntavastaajista ei ole ottanut kysymykseen kantaa. Kuntavastaajista 

muutostukea pitää riittävänä noin puolet (48 %). Vähiten riittäväksi säännöksen mukainen 

muutostuki koetaan suurimmissa kunnissa, joista peräti 84 prosenttia ei pidä sitä riittävänä. 

Myöskään keskisuurissa kunnissa muutostukea ei pidetä riittävänä. Näistä kunnista kaksi kol-

mannesta (69 %) kokee sen riittämättömäksi. Alle 20 000 asukkaan kunnissa sen sijaan lähes 

puolet (44 %) pitää säännöksen mukaista muutostukea riittävänä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 16. Onko voimaanpanolain 12 §:n mukainen muutostuki riittävä? Prosentteina. 

 

Ainoastaan muutama myönteisesti vastannut toimija perusteli kantaansa. Näissä vastauksissa 

tukea toivottiin sote-alueen lisäksi myös tuottajaorganisaatioihin. Myös valtiolta toivottiin 

taloudellista tukea, ja ylipäänsä lausunnoissa tuotiin esiin, että resurssien järkevä kohdentami-

nen on tärkeää. Ei-vastaajat perustelivat vastauksiaan huomattavasti enemmän kuin myöntei-

sesti kysymykseen vastanneet. Ei-vastaajien mukaan esityksen mukaista muutostukea pidetään 

yleisesti riittämättömänä. Muutos on merkittävä ja toteuttamisen aikataulu tiukka, minkä 

vuoksi muutoksen onnistuneeseen toteuttamiseen koetaan tarvittavan enemmän resursseja. 

Muutostuen riittämättömäksi kokeneet toivat esiin myös, että muutosta toteuttava henkilöstö 

tulisi palkata kuntiin tai kuntayhtymiin aluehallintovirastojen sijasta. Tukea toivottiin lisäksi 

tuotantoalueille, uusien organisaatioiden perustamiseen sekä henkilöstömuutoksiin. 

 

 

5.7 LOPUKSI 
 

Lausuntopyynnön lopuksi vastaajilta kysyttiin, mitä uudistuksen toimeenpanossa tulee erityi-

sesti huomioida. Valtaosa vastaajista otti kysymykseen kantaa. Kuntien vastauksissa korostui 

uudistuksen toimeenpanon aikataulu, joka koetaan kireäksi ja jonka pelätään haittaavan toi-

meenpanon riittävän huolellista valmistelua. Vastauksissa tuotiin esiin myös kuntien rooli, 

kuntien vaikutusmahdollisuudet sekä asema tulevaisuudessa. Myös rahoitusta kommentoitiin 

tässä yhteydessä. Rahoituksen osalta tuotiin esiin toivomus sen kannustavuudesta sekä kuntien 

mahdollisuudesta kustannusten hallintaan. Myös uudistuksen suhdetta perustuslakiin ja erityi-
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sesti kuntien itsehallintoon ja tehtäviin kommentoitiin. Lisäksi kuntavastaajat kommentoivat 

muutostukea, joka koetaan muutoksen suuruuteen nähden riittämättömäksi ja jota toivotaan 

ohjattavan sote-alueiden lisäksi myös muuhun toimeenpanon organisoimiseen.  

Muiden kuin kuntavastaajien toimeenpanoa koskevissa vastauksissa korostui toive palvelu-

jen turvaamisesta. Yhtäältä palvelut toivotaan turvattavan muutosvaiheessa. Toisaalta uudis-

tuksen toivotaan turvaavan lähipalvelut ja erityisryhmien palvelut. Lisäksi henkilöstön asema 

halutaan uudistuksessa turvata ja henkilöstö toivotaan otettavan uudistuksen valmisteluun 

mukaan. Myös muut kuin kuntavastaajat kommentoivat muutostukea. Muutoksen ohjaukseen 

ja resursointiin toivotaan panostettavan riittävästi.  

Lausuntopyynnön lopuksi lausujat toivat lisäksi esiin yleisiä näkökulmia hallituksen esitys-

luonnoksesta. Lausujia pyydettiin listaamaan alkuun kolme tärkeintä näkökulmaa. Yleisellä 

tasolla sote-uudistus ja erityisesti sen tavoitteena oleva integraatio nähdään tarpeelliseksi, 

mutta lakiluonnoksessa nähdään monta täsmentämistä ja jatkovalmistelua vaativaa kohtaa. 

Kaikissa kuntakokoluokissa otettiin eniten kantaa esityksen taloudellisiin vaikutuksiin, ra-

hoitukseen ja kuntien väliseen kustannusten jakoon. Hallituksen esitysluonnoksen mukaista 

rahoitusmallia toivotaan selkeytettävän. Rahoitusmallin toivotaan kannustavan sekä kuntia että 

tuottamisvastuussa olevia tahoja tehokkuuteen, kustannusten hallintaan ja ennaltaehkäisyyn. 

Rahoitusmallilta toivotaan myös oikeudenmukaisuutta ja lisäksi toiveena on, etteivät kuntien 

maksuosuudet nousisi merkittävästi nykyisestä. Myös käynnissä olevaa sosiaali- ja terveyden-

huollon monikanavarahoituksen purkamisen vaihtoehtoja pohtivaa selvityshanketta kommen-

toidaan. Useissa lausunnoissa tuodaan esiin, että lopullisen rahoitusmallin pitäisi olla selvillä 

ennen sosiaali- ja terveysalueiden ja tuottamisvastuullisten kuntayhtymien perussopimusten 

laatimista. Kunnat pitävät myös tärkeänä, ettei uudistus muodostaisi kuntataloudelle kohtuut-

tomia vaatimuksia, ja että rahoitusmalli mahdollistaisi kunnille niiden taloudellisen kantoky-

vyn säilyttämisen. Kunnat toivovat myös rahoitusmallin perustuslainmukaisuuden selvittämis-

tä jatkovalmistelussa erityisesti, mikäli kuntien maksuosuuksiin tulee korotuksia. Taloudellis-

ten vaikutusarviointien puutetta kritisoitiin ja joissain lausunnoista tuotiin esiin, että niiden 

puuttuessa hallituksen esitysluonnokseen on haastavaa ottaa kantaa.  

Alle 20 000 asukkaan kunnat kommentoivat toiseksi yleisimmin kuntien tehtäviä ja vaiku-

tus-mahdollisuuksia. Erityisesti pienissä kunnissa suurten kuntayhtymien nähdään heikentävän 

kuntien vaikutusmahdollisuuksia päätöksenteossa. Tämä koetaan haastavaksi erityisesti siitä 

syystä, että kunnille jää rahoittajan rooli. Pienet kunnat toivoisivatkin hallintomallia kehitettä-

vän siten, että pienten kuntien vaikutusmahdollisuudet päätöksenteossa paranisivat. Lisäksi 

pienten kuntien lausunnoissa tuotiin usein esiin, että uudistuksen myötä sosiaali- ja terveys-

palvelujen integraatio kunnan muihin palvelusektoreihin vaikeutuu, mikä vaikuttaa kunnan 

tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.  

Kolmanneksi eniten pienet kunnat kommentoivat perus- ja lähipalveluja. Pienten kuntien 

näkökulmasta perus- ja lähipalvelut ovat uudistuksessa keskeisiä. Useissa pienten kuntien 

lausunnoissa keskittäminen koetaan uhaksi. Tämän vuoksi lähipalvelusäännöstä toivotaan 

määriteltävän tarkemmin siten, että palveluja olisi mahdollista saada alueellisesti yhdenvertai-

sesti. Määrittely voitaisiin tehdä joko keskittämisen kriteerejä tiukentamalla tai lähipalveluja 

määrittelemällä. Osassa pienten kuntien lausunnoista lähipalveluista toivotaan säädettävän 

erityisellä lähipalvelulailla.  

Toiseksi eniten 20 000–50 000 asukkaan kuntien sekä yli 50 000 asukkaan kuntien lausun-

noissa kommentoidaan tuottamisvastuuta. Lisäksi kuntayhtymien lausunnoissa tuottamisvas-

tuu on kaikkein useimmin kommentoitu aihe. Kuntien tuottamisvastuuta koskevissa kommen-

teissa tuodaan esiin, että tuottamisvastuun määrittelyssä voitaisiin mahdollistaa paikallinen 

harkinta ja monipuoliset tuotantorakenteet. Tämä näkökulma tuodaan esiin myös kuntayhty-

mien lausunnoissa. Käytännössä tämän ehdotetaan tarkoittavan muun muassa olemassa olevi-

en tuottajarakenteiden toiminnan säilyttämistä. Tuottamisvastuuta toivotaan myös määriteltä-



23 

 

 

 

 

vän selkeämmin siten, että eri toimijoiden, kuten suurten kaupunkien ja yliopistosairaaloiden, 

rooli ja mahdollisuudet ilmenisivät tuottamisvastuusäännöksestä paremmin.  

Myös vaikutusarviointi nousee tärkeimpien näkökulmien joukkoon. Lausujat kokevat laki-

luonnoksen kommentoinnin osittain haasteelliseksi, koska käytössä ei ole luotettavaa tietoa 

uudistuksen taloudellisista vaikutuksista. Myös muiden arviointien puuttumista kommentoi-

daan. Tämän vuoksi osa kunnista ei aio ottaa kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta 

muodostettavaan sote-alueeseen kunnan olisi perusteltua kuulua. 

Edellä mainitut näkökulmat olivat useimmin esiin nostettuja teemoja vastaajaluokittain 

ryhmiteltyinä. Näiden lisäksi lausunnoissa kommentoitiin paljon muun muassa lakiluonnoksen 

perustuslainmukaisuutta sekä uudistuksen toimeenpanoa.  

Lakiluonnoksen perustuslainmukaisuutta kommentoitiin epäselväksi erityisesti kuntien it-

sehallinnon näkökulmasta. Lakiluonnoksen perustuslainmukaisuus toivotaan selvitettävän 

lakiluonnoksen viimeistelyvaiheessa. Uudistuksen toimeenpanosta kommentoitiin erityisesti 

uudistuksen aikataulua. Aikataulua pidetään haastavana ja joissain lausunnoissa jopa epä-

realistisena. Toimeenpanon onnistuminen nähdään koko uudistuksen onnistumisen kannalta 

aivan keskeiseksi, minkä vuoksi toimeenpanon organisoitumiseen toivotaan riittävästi aikaa ja 

resursseja.  

 

 


