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Tarja Myllärinen



Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus 
Rinteen/Marinin hallitusohjelmassa 

• 18 itsehallinnollista maakuntaa

• Maakunnat järjestävät sote- ja pelastustoimen palvelut.

• Maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään lailla.

• Maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisena palveluna.

• Soten painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään 

toimintaan.

• Rahoitus pääosin valtiolta. 

• Sote-rahoitusjärjestelmää uudistetaan tarvevakioitujen kriteerien pohjalta.

• Mahdollisuus käyttää palveluja yli maakuntarajojen säilytetään.

• Viisi yhteistoiminta-aluetta erityistason palvelujen turvaamiseksi erva-pohjalta

• Kiinteistöjen tilajohtamista kehitetään joko alueellisten kiinteistönpitäjien tai 

valtakunnallisen maakuntien yhteisesti omistaman toimijan pohjalta.
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus 
Selvitykset 

• Kuntien rooli (täydentävänä)  palvelujen tuottajina > selvitys 

valmistumassa.

• Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin erillisratkaisu > 

loppuraportti valmistunut > neljä maakuntaa ja Helsinki > 

lausuntokierrokselle tammikuussa 

• Parlamentaarisessa komiteassa valmistellaan maakuntien verotusoikeus 

ja monikanavarahoituksen purku vuoden 2020 loppuun > komiteaa ei 

nimitetty

• Selvitetään ympäristöterveydenhuollon järjestäminen osana sote-

uudistusta > käynnissä.

• Parlamentaarinen selvitystyö Valviran ja avien valvonta-, lupa- ja 

ohjaustehtävistä  sekä muiden valtion aluehallinnon tehtävien 

uudelleenjärjestelystä > ei toimenpiteitä.

3



Muuta 
ajankohtaista

▪ Lakiesitys Paras-puitelain velvoitteiden jakamista vuoden 2023 loppuun 

saakka  > eduskunnassa
▪ Irtisanomisehto vuoden 2023 jälkeen voimassa oleviin ulkoistus-, vuokra- tai käyttöoikeutta 

koskeviin sopimuksiin,  joiden arvo ylittää  15 % soten vuosittaisista käyttökustannuksista

▪ Vain välttämättömät, poikkeusluvan saaneet yli 5 milj.€:n rakennusinvestoinnit sote-

rakennuksiin mahdollisia

▪ Tavoitteena saada laki hyväksytyksi ja voimaan mahdollisimman pian

▪ Vanhuspalvelulain muutosehdotus ja siihen sisältyvä sitova henkilöstön 

vähimmäismitoitus 0,7 iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaisessa tehostetussa 

palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa  > viimeisteltävänä. 

▪ Valmisteltavana hoitotakuun tiukentaminen
▪ Kiireettömään hoitoon 7 päivässä 

▪ Lausunnolle ennen joulua > ei toteutunut.

▪ Valtioneuvoston asetus (VnA) sote-kehittämishankkeiden 

valtionavustuksista 2020-2023 > ollut lausuntokierroksella > viimeisteltävänä

▪ VnA toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja 

pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista > ollut lausuntokierroksella 

> viimeisteltävänä.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen –

palvelut ja rakenne samaan suuntaan

TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -OHJELMA
• Palveluiden saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 
• Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
• Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
• Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen
• Kustannusten nousun hillitseminen

SOTE-RAKENNEUUDISTUS 

Ihmislähtöiset 

sote-palvelut 

uusissa 

maakunnissa

MAAKUNTIEN MONIALAISUUS / Parlamentaarinen valmistelu 

MAAKUNTIEN VEROTUSOIKEUS / Parlamentaarinen valmistelu 

18 maakuntaa: sote-palvelut, 

pelastustoimi

5 yhteistoiminta-aluetta



Kuntaliiton näkemyksiä
Uudistuksen tavoitteet & kuntien rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä

▪ Sote-uudistuksen keskeisin tavoite on panostaa peruspalveluihin ja 

ennaltaehkäisevään toimintaan 
– Tarkasteltava toimintamalleja, ammattiryhmien työnjakoa ja näitä koskevaa 

lainsäädäntöä. 

– Rahoitus ja rahoituksen riittävyys on nostettava uudistuksen keskiöön. 

▪ Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien tehtävä myös 

uudistuksen jälkeen 
– Kuntien roolia on tarkennettava ja kunnille varmistettava resurssit tehtävän hoitamiseen

– Arvioitava, olisiko tarkoituksenmukaista säilyttää kuntien vastuulla joitain kuntien 

tehtäviin läheisesti liittyviä yksittäisiä sote-tehtäviä. 

– Kuntaliitto on käynnistämässä yhdyspintatehtäviin liittyvää verkostoanalyysiä yhteisen 

ymmärryksen kasvattamiseksi. 
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Kuntaliiton näkemyksiä
Sote-palvelut & työnjako maakuntien ja kuntien välillä

▪ Kuntien yleisen toimialan rajoittaminen ei käytännössä ole mahdollista
– Sisältää oikeuden osallistua kilpailutuksiin tai palvelusetelillä annettavien palveluiden 

tuottamiseen yhtiömuodossa 

▪ Maakunnille siirtyvien vastuiden osalta työnjaosta tulisi voida sopia 

laajasti alueelliset ja kuntakohtaiset erityispiirteet huomioiden
– Yleinen sopimismahdollisuus vähintään kuntien tehtäviin läheisesti liittyvissä sote-

palveluissa. 

▪ Maakunnilla tulee olla toimivalta arvioida palvelujen paras järjestämistapa 

ja mahdollisuus sopia myös järjestämisvastuun siirrosta kunnille
– Järjestämisvastuun siirtämiseen helpottaisi sopimista (kilpailu- ja sisämarkkinasäännöksiä ei 

sovelleta)

– Julkisoikeudellisena toimijana kunta voi hoitaa julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä

– Maakunnalle jätettävissä välineitä varmistaa asukkaiden yhdenvertaisuutta ja palveluiden 

yhteensovittamista myös kunnalle siirrettyjen tehtävien osalta 

▪ Työnjako huomioitava rahoitus-, henkilöstö- ja omaisuusjärjestelyissä
– kunnilta ei tule siirtää pois sen vastuulle jäävissä tehtävissä edellytettäviä tuotannontekijöitä
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kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki

Kuntatalo, Toinen linja 14

00530 HelsinkiOnnistuva Suomi tehdään lähellä

Kiitos!
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Tarja Myllärinen

Puh. 050 596 9866

tarja.myllarinen@kuntaliitto.fi

https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.youtube.com/kuntaliitto

