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Sote-uudistuksen 

tavoitteet
• kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja

• turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat 
sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille 
suomalaisille

• parantaa palveluiden saatavuutta ja 
saavutettavuutta erityisesti perustasolla

• turvata ammattitaitoisen työvoiman 
saatavuus

• vastata yhteiskunnallisten muutosten 
mukanaan tuomiin haasteisiin

• hillitä kustannusten kasvua



Perustuslakivaliokunta uudistuksen linjaajana 

”Perustuslakivaliokunta on todennut, että sosiaali- ja 

terveyspalvelujen uudistamiselle on olemassa 

perusoikeusjärjestelmään pohjautuvia painavia perusteita, jotka 

puoltavat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja 

tuottamisvastuun siirtämistä yksittäisiä kuntia suurempien 

toimijoiden hoidettavaksi.”
PeVL 65/2018 vp, PeVL 26/2017 vp, PeVL 30/2016 vp, PeVL 75/2014 vp, 67/2014 vp



Kuntien asema

”Perustuslakivaliokunta pitää esitettyä perustelua vain osittain 

riittävänä. Valiokunnan mielestä tällaiset siirrot eivät perustele 

sitä, etteikö kunta voisi tulevaisuudessa harkita yleisen 

toimialansa puitteissa päättää alkaa tuottaa joitain 

palveluita esimerkiksi verotusoikeutensa puitteissa keräämin 

resurssein.”

PeVL 65/2018 vp 



Omaisuusjärjestelyt – kuntakompensaatio

”Perustuslakivaliokunta pitää ongelmallisena myös tapaa, jolla oikeus 
korvaukseen on sidottu kunnallisveron korotustarpeeseen. 
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan pääsääntönä oleva yhden 
prosenttiyksikön korotustarve nostaa kynnyksen korvauksen 
saamiselle niin korkealle, että kompensaatiomenettely voi 
valiokunnan käsityksen mukaan jäädä merkityksettömäksi.
Omaisuusjärjestelyistä seuraava kunnallisveroprosentin korotustarve 
sinänsä ilmentää itsenäisen taloudellisen päätösvallan kaventumista, 
mutta tämä päätösvalta voi kaventua itsehallintoa vaarantavalla 
tavalla silloinkin, kun korotustarve ei ole niin suuri.”

PeVL 65/2018 vp 



Palvelutuotannon tason turvaaminen

”Perustuslakivaliokunnan mielestä sääntelyä on täsmennettävä siten, 
että siinä määritellään säädösperustaisesti perustuslakivaliokunnan 
edellä selostetussa käytännössä edellytetty maakunnan liikelaitoksen 
velvollisuus ylläpitää sellaista palvelutuotannon tasoa ja valmiutta, 
että se kykenee näillä keinoin kaikissa tilanteissa asianmukaisesti 
turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden riittävän 
saatavuuden ja tarvittaessa välittömästi puuttumaan korvaavan 
palvelutuotannon keinoin mahdollisiin palveluiden saatavuutta 
vaarantaviin tilanteisiin.”

PeVL 15/2018 vp sekä PeVL 65/2018 vp 



Rahoitus

” Valiokunta toteaa siten pitävänsä sosiaali- ja terveyspalveluja 

koskevaa maakuntien rahoituksen korottamista koskevaa 

erityissääntelyä yhä perustuslain kannalta ongelmallisena. 

Rahoituslakiehdotuksen 6 §:n 3 momentti ei ole 

perusoikeuksien turvaamiseksi aivan riittävä. Rahoituksen 

korottamista koskevan sääntelyn tulee turvata riittävien 

sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus perus- ja 

ihmisoikeuksien toteuttamiseen.”

PeVL 65/2018 vp 
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