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Sote-maku tilanne 1/2019

15 % väestöstä

17 % väestöstä

21 % väestöstä

47 % väestöstä

Kuntia yht.



Voimassa 
oleva sote-
lainsäädäntö 

 Kansanterveyslaki, Erikoissairaanhoitolaki ja ”vanha” 
Sosiaalihuoltolaki

 Terveydenhuoltolaki ja ”uusi” Sosiaalihuoltolaki

 Erityishuoltolaki, Vammaispalvelulaki, Lastensuojelulaki, 
Toimeentulotukilaki, Asiakasmaksulaki, Laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelusetelistä, Laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta, 
Asiakaslaki ja Potilaslaki

 Paras-puitelaki (vuoden 2020 loppuun)

 Rajoituslaki (vuoden 2022 loppuun)

 Päivystys- ja keskittämisasetukset

 Kuntalaki

 Rauenneet lakiesitykset: Asiakasmaksulaki, Vammaislaki ja Th-lain 
muutokset
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Kuntaliiton 
linjaukset sote-
uudistukseen 1  Sote-uudistus tarvitaan: alkuperäiset tavoitteet edelleen 

kannatettavia
 Maakunnissa ja kunnissa tehty työ pitää hyödyntää
 Eteneminen on nyt mahdollista kunta- ja 

kuntayhtymäpohjaisesti kehittäen lainsäädäntöä edelleen
 Rajoituslaki on edelleen tarpeellinen: kehotetaan kuntia 

harkitsemaan tarkoin kiinteistöjen myyntiä ja soten osien 
ulkoistuksia
 Valtakunnallinen valmistelu parlamentaarisesti
 Alkuvaiheessa vain sote-toiminnat
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Kuntaliiton 
linjaukset sote-
uudistukseen 2

 Kunnat voivat yhdessä sopia myös muiden tehtävien 
järjestämisestä yhteistyössä (esim. 
ympäristöterveyshuolto, pelastustoimi) 
 Sama malli ei sovi koko maahan
 Pääkaupunkiseutu tarvitsee oman ratkaisunsa
 Valinnanvapautta voidaan lisätä 

palvelusetelijärjestelmällä ja myöhemmin 
henkilökohtaisella budjetilla

5



Maakunnalliset sote-kuntayhtymät:

 Etelä-Karjala (Eksote), Pohjois-Karjala (Siun sote), Kainuu ja Keski-
Pohjanmaa (Soite) ja Kymenlaakso (Kymsote)

Maakuntaa pienemmät sote-kuntayhtymät:

 Päijät-Hämeen hyvinvointi-ky PHHKY (mukana eivät ole  Heinola ja 
Sysmä), Keski-Uudenmaan hyvinvointi-ky eli Keusote ( kuusi 
kuntaa), Essote eli Etelä-Savon sote-ky (seitsemän kuntaa) ja 
Sosteri eli Itä-Savon sote-ky (neljä kuntaa)

Laajempia hartioita hakemassa: 

 Pirkanmaa, Keski-Suomi, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, 
Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta ja Kanta-Häme 
(Riihimäki?)

 Lappi: Meri-Lapin esh-ulkoistus, Rovaniemi kutsunut kuntia koolle

 Itä-Savo (Sosteri):esh-ulkoistus suunnitteilla
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Kuntaliiton 
valmistelun 
keskeiset 
teemat 
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Sote-uudistuksen  
kokonaiskuvan 

hahmottaminen ja 
seuranta

Palvelujen 
integraatio ja 

uudet 
toimintamallit

Rahoitus

Non-sote: 
työllisyys, TYP 2.0

Kuntien ja 
kuntayhtymien 
yhdyspinnat: 

sisote

ICT

Kuntayhtymien 
omistajaohjaus
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kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki
Kuntatalo, Toinen linja 14
00530 Helsinki

Kiitos!

Hanna Tainio
+358 50 5671 624
Hanna.tainio@kuntaliitto.fi
@HannaTainio


