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TIIVISTELMÄ 
 
Lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 
 
• Ns. järjestämislailla säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä rahoituksesta 

sekä palvelujen tuottamisesta, kehittämisestä, ohjauksesta ja valvonnasta. Lain on 
tarkoitus tulla voimaan vuonna 2015. Lain mukainen toiminta alkaa 1.1.2017.  

• Tarkoituksena on luoda palvelurakenne, jossa ihmiset saavat yhdenvertaiset, 
asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut; väestön hyvinvointia edistetään 
ja vähennetään terveyseroja sekä pienennetään kestävyysvajetta. 

• Uusi palvelurakenne perustuu siihen, että sosiaali- ja terveysalueita on viisi ja ne 
järjestävät kaikki julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Ne eivät itse tuota 
palveluja (paitsi mahdollisesti joitakin tukipalveluja alueen kuntayhtymille). Sote-alue on 
kuntayhtymä, johon kuuluvat kaikki alueen kunnat.  

• Tuottamisvastuussa olevat kuntayhtymät tuottavat palvelut ihmisille. Sote-alueet 
päättävät tuottamisvastuussa olevat kuntayhtymät ja niiden tehtävät. Sote-alueilla voi olla 
yhteensä enintään 19 tuottamisvastuussa olevaa kuntayhtymää. Halutessaan kunnat voivat 
sopia,että kuntayhtymän sijasta tuottamisvastuu toteutetaan vastuukuntamallilla. 

• Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista, hoitavista, 
kuntouttavista ja muista sote-palveluista yhtenäisenä kokonaisuutena. Erityispalvelujen 
tuotannon työnjaosta tuottamisvastuullisten välillä voidaan kuitenkin sopia sote-alueen 
sisällä. Lisäksi joitakin palveluja tai hoitoja voidaan keskittää valtakunnallisesti, jos se on 
välttämätöntä esim.  tehtävien harvinaisuuden tai suurten kustannusten perusteella. 

• Sote-alue neuvottelee tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien kanssa ja laatii joka 
neljäs vuosi toimintaansa koskevan järjestämispäätöksen. Järjestämispäätöksessä sovitaan, 
miten alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti ja 
varmistetaan mm. palvelujen saatavuus, laadukkuus ja kustannustehokkuus.  

• Järjestämispäätöksessä myös linjataan, mitä palveluja tuottamisvastuussa oleva 
kuntayhtymä tuottaa itse ja miltä osin se voi hankkia palveluja järjestöiltä, yrityksiltä ja 
käyttämällä palveluseteliä. Ostopalvelut kilpailutetaan hankintalain mukaisesti. 

• Kunnat rahoittavat sote-alueen toiminnan. Kunnan rahoitusosuuteen vaikuttaa sen 
asukasluvun lisäksi asukkaiden ikärakenne ja sairastavuus. Sote-alue maksaa korvauksen 
niille kuntayhtymille, jotka tuottavat palveluja alueelle. Korvausten suuruuteen vaikuttavat 
asukasluku, palvelujen tarve sekä vaikuttavuus- ja tehokkuusvaatimukset. Sote-alue tekee 
tuottamisvastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien kanssa vuosittain tulossopimukset. 
Sote-alueella ja palveluja tuottavilla kuntayhtymillä on alijäämän kattamisvelvollisuus. 

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen pitää olla lähellä palvelujen käyttäjiä. Se tarkoittaa, että 
palvelut sijaitsevat melko lähellä useimpia ihmisiä tai ne tuodaan ihmisten arkeen 
sähköisillä välineillä tai liikkuvina palveluina. Sote-alueen on määriteltävä 
järjestämispäätöksessään, miten lähipalvelut turvataan kaikille asukkaille yhdenvertaisesti 
ja mahdollisimman esteettömästi.  

• Palvelut on järjestettävä siten, että asiakas tai potilas saa ne valitsemallaan kielellä, joko 
suomeksi tai ruotsiksi. 

• Sote-alueen jokaisella jäsenkunnalla on vähintään yksi edustaja sote-alueen 
yhtymävaltuustossa. Poliittiset voimasuhteet vaikuttavat kokoonpanoon. Kunnan 
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edustajien äänimäärä päätöksenteossa perustuu kunnan asukaslukuun.  
Järjestämispäätöksen ja talousarvion hyväksyminen edellyttää ääntenenemmistön lisäksi, 
että päätöstä kannattaa yli kolmasosa kuntayhtymän jäsenkunnista ja enemmistö näiden 
kuntien edustajista. 

• Tuottamisvastuussa olevan kuntayhtymän päätöksenteossa noudatetaan kuntalain 
säädöksiä kuntayhtymistä. Kunnan edustajien äänimäärä päätöksenteossa perustuu 
kunnan asukaslukuun. Ehdotuksen hyväksyminen edellyttää, että sitä kannattaa äänten 
enemmistön lisäksi vähintään kaksi jäsenkuntaa ja enemmistö näiden jäsenkuntien 
edustajista. 

• Nykyisten kuntien ja kuntayhtymien sote-henkilöstö siirtyy hallinnollisesti 
tuotantovastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien palvelukseen. Sosiaali- ja 
terveydenhuollossa käytettävän omaisuuden järjestelyistä sovitaan kuntien kesken. 
Muuten omaisuus jää nykyisille omistajille.  

• Sote-alueisiin kuuluvista kunnista sekä siirtymäkauden henkilöstö- ja omaisuusjärjestelyistä 
säädetään erillisellä ns. voimaanpanolailla. 

• Kansallista ohjausta vahvistetaan ja sosiaali- ja terveysministeriöön perustetaan 
ohjausyksikkö lain toimeenpanoa ja seurantaa varten. Sote-alueen on neuvoteltava 
ministeriön kanssa vuosittain alueensa tehtävien ja palvelujen toteuttamisesta. Lisäksi 
perustetaan sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta, jossa myös sidosryhmät ovat 
edustettuina. 

• Sote-alueen ja palveluja tuottavien kuntayhtymien on kuultava asukkaiden näkemyksiä 
palvelujen laadusta ja toimivuudesta ja otettava ne huomioon suunnittelussa ja 
päätöksenteossa. 

• Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on jatkossakin kuntien tehtävä. Kunnan eri 
toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.  

• STM seuraa sote-aluiden ja palvelun tuottajien toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta 
ja siitä raportoidaan eduskunnalle. Valvonnasta vastaavat aluehallintovirastot ja Valvira 
kuten nykyisinkin. Lisäksi sote-alueiden ja palveluja tuottavien kuntayhtymien on laadittava 
omavalvontaohjelmat. 

• Sote-alueiden ja tuotantovastuussa olevien kuntayhtymien on laadittava 
valmiussuunnitelmat häiriötilanteiden varalta. 

 

 


