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TOIMEKSIANTO

• Hallitusohjelman mukaan kuntien sote-palvelujen tuottaminen 

ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun 

mennessä. 

• Selvityksen  tekee erillisjaosto 1.9.2019 - 31.12.2019. 

• Lopullinen selvitys viedään sote-valmistelun johtoryhmän kautta 

sote-ministerityöryhmän käsittelyyn. 
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ARVIOITAVAT MALLIT

1. Kunnalla olisi oikeus tuottaa laissa määriteltyjen kriteerien perusteella tai tietyissä laissa 

määritellyissä tehtävissä palveluja ilman, että maakunnalla olisi harkintavaltaa kunnan roolista 

palveluntuottajana. Maakunta rahoittaisi palveluja laissa säädettyjen kriteerien perusteella. 

2. Kunnalla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja maakunnan harkinnan ja maakunnan kanssa 

tehtävän sopimuksen perusteella. Korvaus määräytyisi sopimuksen perusteella. 

3. Kunnalla olisi laissa säädetty velvollisuus tuottaa määriteltyjä palveluja ja korvauksen perusteesta 

säädettäisiin lailla. 

4. Kunnalla olisi oikeus (yleisen toimivallan perusteella) tuottaa palveluja omalla verorahoituksellaan 

ilman, että maakunta määrittelisi sen palvelutuotantoa tai maksaisi sille korvausta. 

Lisäksi kysyttiin: Ensisijaisuus, mahdollisesti tuotettavat palvelut



SELVITYS KUNTIEN SOTE-TUOTTAJAROOLISTA, 

PERUSRAKENNE (LUONNOS)

1. Johdanto

2. Oikeudelliset reunaehdot

• Perustuslain reunaehdot

• EU-oikeus - EU-oikeuden asettamat reunaehdot tuotannon organisoinnille sekä mahdollisille sopimuksille 

maakunnan ja kuntien välillä

• Kuntatuottajuus ja tehtävän oikeudellinen luonne, muun lainsäädännön huomioiminen ml.  palveluntuottajalaki

3. Selvitettävät mallit ja niiden vaikutukset (jokaisesta 4 mallista tämän otsikoinnin mukainen pohdinta)

• Rahoitusmallit - miten rahoitus toteutettaisiin ja havaintoja riskeistä ja ongelmista  

• Arvioidaan eri tehtävien siirrettävyyttä 

• Kuntanäkemys kyselystä 

• Vaikutukset perusoikeuksien toteutumiseen: yhdenvertaisuus, palvelujen saatavuus, integraatiomahdollisuudet

• Taloudelliset vaikutukset ja rahoitus

• Vaikutuksen maakunnan toimintaan Ml. Maakunnan ja kunnan suhde ja ohjaus

• Omaisuus ja henkilöstö

• Tietosuoja

• Vaikutukset tuottajiin, esim. yritykset, järjestöt jne.

4. Yhteenveto



Kyselyn yhteenveto

27.9.2019

KUNTIEN NÄKEMYKSET SOSIAALI- JA 

TERVEYSPALVELUJEN 

TUOTTAMISESTA TULEVASSA SOTE-

RAKENTEESSA



KYSELYN PERUSTIEDOT

• Kyselyn vastausaika 11.7.-13.9.2019

• Kysely toteutettiin verkkokyselynä

• 183 kuntaa vastasi, vastausprosentti n. 62 %

alle 5 000 as. n=61 vastausprosentti n. 49

5 001 - 10 000 as. n=46 vastausprosentti n. 62

10 001 -20 000 as. n=29 vastausprosentti n. 71

20 001 - 50 000 as. n=28 vastausprosentti n. 80

50 001 - 100 000 as. n=10 vastausprosentti n. 83

yli 100 000 as. n=9 vastausprosentti 100



KESKEISET HAVAINNOT

• Suurin osa vastaajista haluaa kunnille oikeuden tai mahdollisuuden toimia sote-palveluiden 

tuottajina. 

• Suurin osa kunnista ei kuitenkaan todennäköisesti käyttäisi oikeutta/mahdollisuutta palvelujen 

tuottamiseen.

• Tapa, jolla oikeus/mahdollisuus toteutettaisiin, vaikuttaa huomattavasti kuntien halukkuuteen 

tuottaa palveluita.

• Velvoittavaa lainsäädäntöä ei haluta.

Keskeiset perustelut, miksi kunnilla 

tulisi olla oikeus/mahdollisuus:

• Kuntien itsemääräämisoikeus ja 

kunnallinen itsehallinto

• Alueiden ja kuntien erilaisuus vaatii 

erilaisia ratkaisuja

• Kuntien rooli hyvinvointipalveluissa 

sekä yhdyspinta-kysymys

Keskeiset perustelut, miksi kunnilla ei 

tulisi olla oikeutta/mahdollisuutta:

• Järjestämisvastuun siirtymiseen ja 

selkeyteen liittyvät haasteet

• Tällöin muodostuvan järjestelmän 

sekavuus

• Eriarvoistumisen kasvu



Mikäli vastasitte johonkin edellä olevista kysymyksistä 1.-4. ”Kyllä”, mitä palveluita katsotte 

tarkoituksenmukaiseksi kuntien tuottaa ja miksi? Sosiaalihuolto:

Palvelu
n Prosent

ti

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (SHL 9§) 113 75,3 %
Kuntouttavaa työtoimintaa (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta) 97 64,7 %
Oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattoritoimintaa (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki) 88 58,7 %
Palvelujen kehittäminen kasvatuksen tukemiseksi (SHL 10§) 81 54,0 %
Perhetyötä (SHL 18§); 64 42,7 %
Kotipalvelua (SHL 19§); 59 39,3 %
Liikkumista tukevia palveluja (SHL 23§); 59 39,3 %
Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta (Sosiaalihuoltolaki, SHL 6§) 56 37,3 %
Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen (SHL 8§) 54 36,0 %
Kotihoitoa (SHL 20§); 53 35,3 %
Asumispalveluja (SHL 21§); 53 35,3 %



Mikäli vastasitte johonkin edellä olevista kysymyksistä 1.-4. ”Kyllä”, mitä palveluita katsotte 

tarkoituksenmukaiseksi kuntien tuottaa ja miksi? Terveydenhuolto

Palvelu n Prosentti
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa (Terveydenhuoltolaki, TervHL 12§) 109 78,99 %
Kouluterveydenhuolto (TervHL 16§) 72 52,17 %
Neuvolapalvelut (TervHL 15§) 53 38,41 %
Terveysneuvonta ja terveystarkastukset (TervHL 13§) 51 36,96 %
Kotisairaanhoito (TervHL 25§) 47 34,06 %
Opiskeluterveydenhuolto (TervHL 17§) 46 33,33 %
Avosairaanhoito: yleislääketieteen alaan kuuluva (TervHL 24§) a) yleislääketieteen alaan 
kuuluva, terveydenhuollon ammattihenkilön suorittama, sairauksien tutkimus, toteaminen ja 
hoito sekä näihin kuuluvat laboratorio- ja kuvantamispalvelut ja kuntoutustarpeen arviointi

39 28,26 %

Suun terveydenhuolto (TervHL 26§) 38 27,54 %
Sairaanhoito yleislääkärijohtoisella vuodeosastolla, (TervHL 24§) 30 21,74 %
Mielenterveystyö (TervHL 27§) 30 21,74 %
Päihdetyö (TervHL 28§) 30 21,74 %



LISÄTIETOJA SELVITYKSESTÄ

• Materiaalia selvityksestä: https://stm.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/stm-kysyi-kuntien-nakemyksia-sosiaali-ja-

terveyspalvelujen-tuottamisesta-yhteenveto-julkaistu
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KIITOS!

• Tuija Kumpulainen

• Johtaja / Aikuiset -yksikkö

• Sosiaali- ja terveysministeriö

• tuija.kumpulainen@stm.fi


