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Sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistamisen keskeiset tavoitteet 

Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 
 
• Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat 

sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa 
– eriarvoisuuden vähentäminen  
– henkilöstövoimavarojen kohdentaminen yhdenvertaisesti  

• Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja  
– tarkoituksenmukainen ja tasapainoinen palvelukokonaisuus 
– mahdollistetaan palvelujen toteutus uusilla tavoilla,  

muun muassa lähipalvelut 

• Toteuttaa kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne 
– kustannuskehityksen tasapainottaminen 
– palvelujen uudistaminen, vaikuttavuus ja laatu 
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Keinot uudistuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi  

• Mahdollisimman laaja sosiaali- ja 
terveydenhuollon integraatio 
– palvelukokonaisuus saman johdon ja budjetin alle 

– ihmisten palvelutarpeet huomioidaan kokonaisuutena 

– selkeä ja tehokas hallinto 

• Vahva kansallinen ohjaus 

• Asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen 
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Mistä uudistuksessa on kyse?  
• Uudistus koskee kunnallisen sote:n  

hallinnollis-organisatorisia rakenteita 
– kenellä on vastuu sote-palvelujen toteuttamisesta 
– miten toteuttajan hallinto ja rahoitus järjestetään 
– miten toimintaa ohjataan ja valvotaan 

• Uudistuksen toteuttamiseksi säädetään 
− laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 
− laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 

voimaanpanosta 
− laki varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 
− teknisiä muutoksia joihinkin sosiaali- ja terveydenhuollon erityislakeihin 

• Palvelut ja niiden sisältö määräytyvät edelleenkin 
erityislakien perusteella 
− esimerkiksi työterveyslain, terveydenhuoltolain, sosiaalihuoltolain, 

tartuntatautilain, vanhuspalvelulain ym. perusteella 

• Uudistuksessa ei puututa erityislakien sisältöön 
− erityislakien muutokset toteutetaan kunkin erityislain muutostarpeiden 

perusteella oman valmistelun perusteella 
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Uudistuksen keskeinen sisältö 

1. Järjestämisvastuu 

2. Sote-alueen järjestämispäätös 

3. Palvelujen tuottamisvastuu 

4. Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, 
lähipalvelut 

5. Hallinto 

6. Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen 

7. Rahoitus 

8. Voimaanpano 
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Järjestämisvastuu 

• Järjestämisvastuu on viidellä sote-alueella 
– eduskunnalle annettavassa laissa määritellään 

alueisiin kuuluvat kunnat ja niiden nimet 

• Järjestäminen ja tuottaminen erotetaan 
toisistaan 
– järjestämisvastuun käsite on osin erilainen kuin 

nykyisin 

• Sote-alueen kuntayhtymä vastaa siitä, että 
sen alueella kuntien asukkaat ja muut 
palveluihin oikeutetut saavat tarvitsemansa 
palvelut 
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Palvelujen tuottamisvastuu 

• Tuottamisvastuu on kuntayhtymällä 
– kuntien sopimuksen perusteella voi olla myös vastuukuntamalli 

• Tuottamisvastuun edellytykset laissa 
– tehtävän edellyttämä oma henkilöstö ja muut voimavarat 
– kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista, hoitavista, kuntouttavista ja 

muista sote-palveluista yhtenäisenä kokonaisuutena 
– tuotantovastuu on kaikilla sama 
– ”teemalliset kuntayhtymät” eivät ole mahdollisia 

• Valmistelussa ei ole määritelty tuottamisvastuussa olevia  
kuntayhtymiä 
– enimmäismäärä kullakin sote-alueella on kuitenkin määrätty 
– muodostamisprosessi kuntalähtöisesti 
– sote-alue päättää tuottamisvastuussa olevat kuntayhtymät   

edellytyksenä kriteerien täyttyminen 

• Tuottaminen omana toimintana, ostopalveluna, palvelusetelillä 
tai yhteistoiminnassa 
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Tuottamisvastuullisten kuntayhtymien 
enimmäismäärä 
• Tuottamisvastuullisia kuntayhtymiä (yht. 19) voi 

olla enintään 
– Eteläisellä sosiaali- ja terveysalueella  4 

– Itäisellä sosiaali- ja terveysalueella  4 

– Keskisellä sosiaali- ja terveysalueella  3   

– Läntisellä sosiaali- ja terveysalueella  3 

– Pohjoisella sosiaali- ja terveysalueella  5 

• Alueilla voidaan päättää, että tuottamisvastuullisia 
kuntayhtymiä on edellä mainittua vähemmän 
– jos kunnat päättävät vastuukuntamallista, niiden ja 

kuntayhtymien yhteenlaskettu määrä on yllä todetun 
mukainen 
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Voimaanpano 
• Voimaanpanosta säädetään erillisellä lailla 
• Uudistuksen toimeenpanon ja siirtymäkauden 

järjestelyt 
• Laki voimaan 2015 
• Sote-alueiden muodostaminen 
• Päätökset tuottamisvastuussa olevista 

kuntayhtymistä 
• Sote-alueet aloittavat 1.1.2016 
• Tuottamisvastuussa olevat kuntayhtymät aloittavat 

1.1.2017 
• Henkilöstön asema ja omaisuusjärjestelyt 

määritellään voimaanpanolaissa 
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Sote-uudistuksen toimeenpano 

• Organisoituminen 

• Neuvontapalvelu, tietopankki ja 
muutosviestintä 

• Tietopohjan vahvistaminen ja tiedolla 
johtaminen 

• Tuki tuleville sote-alueille 

• Seuranta ja arviointitutkimus 

• Rahoitus 
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Sote-uudistuksen toimeenpanon 
organisaatio 1.10.2014–1.3.2017 

Johtoryhmä 

johtaa ja ohjaa 

STM (pj), VM, THL, Kuntaliitto, 
Soste, kuntien ja 

kuntayhtymien edustus 

Toimeenpanoryhmä 

valmistelee 

STM (pj), THL, Kuntaliitto, 
avien edustus, Valvira 

Lakijaos 

Talous- ja 
omaisuusjaos 

Henkilöstöjaos 

IT-jaos 

Projektiryhmä 

Muita tarpeen 
mukaan 

myöhemmin 
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Neuvontapalvelu 
STM:n ja Kuntaliiton yhteistyönä 

1. Kysymykset neuvontaan 

2. Neuvonta välittää 
kysymyksen asiantuntijalle 

vastattavaksi 

3. Asiantuntijan vastaus 
lähetetään kysyjälle 

4. Kysymys-vastaus -parit ovat 
luettavissa 

www.kunnat.net/sote-neuvonta 
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Palautetta sote-lausuntokierrokselta (1/2) 

• Yli 520 lausunutta toimijaa 
– kuntia, kuntayhtymiä, järjestöjä, valtion viranomaisia, 

muita 

• Lähes 800 saapunutta lausuntoa 
– kysely 

– perinteiset 

– valtuuston päätökset 

• Viiden sote-alueen malli saa kannatusta 

• Uudistusta pidetään tarpeellisena ja integraatiota 
oikeana tavoitteena 

• Lakiluonnoksen viimeistelyssä täsmennystarpeita 
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Palautetta sote-lausuntokierrokselta (2/2) 

• Tärkeimpinä pidetyt täsmennystarpeet 

– Rahoitus ja taloudelliset vaikutukset 
• kaikki kunnat 

– Tuottamisvastuu 
• yli 20 000 as. ja yli 50 000 as. kunnat sekä kuntayhtymät 

– Kuntien vaikutusmahdollisuudet ja tehtävät 
• alle 20 000 asukkaan kunnat 

– Lisäksi 
• kunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuus 

• vaikutusarvioinnit 

• perustuslainmukaisuus 

• toimeenpano 
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Kiitos! 


