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Sote-uudistus 
Järjestämislain 
keskeinen sisältö 

Päivi Sillanaukee 
STM 
 



19.8.2014 

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistamisen keskeiset tavoitteet 

Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 
 
• Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat 

sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa 
– eriarvoisuuden vähentäminen  
– henkilöstövoimavarojen kohdentaminen yhdenvertaisesti  

• Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja  
– tarkoituksenmukainen ja tasapainoinen palvelukokonaisuus 
– mahdollistetaan palvelujen toteutus uusilla tavoilla,  

muun muassa lähipalvelut 

• Toteuttaa kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne 
– kustannuskehityksen tasapainottaminen 
– palvelujen uudistaminen, vaikuttavuus ja laatu 

 



19.8.2014 

Keinot uudistuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi  

• Mahdollisimman laaja sosiaali- ja 
terveydenhuollon integraatio 
– palvelukokonaisuus saman johdon ja budjetin alle 

– ihmisten palvelutarpeet huomioidaan kokonaisuutena 

– selkeä ja tehokas hallinto 

• Vahva kansallinen ohjaus 

• Asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen 

 



19.8.2014 

Uudistuksen keskeinen sisältö 

1. Järjestämisvastuu 

2. Sote-alueen järjestämispäätös 

3. Palvelujen tuottamisvastuu 

4. Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, 
lähipalvelut 

5. Hallinto 

6. Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen 

7. Rahoitus 

8. Voimaanpano 

 



19.8.2014 

   Uusi sote-palvelurakenne 

Valtio (sosiaali- ja terveysministeriö ja hallinnonala) 
- kansallinen ohjaus 
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19.8.2014 

Sote-alueen järjestämispäätös 

• Sote-alue laatii palvelujen toteuttamisesta 
joka neljäs vuosi järjestämispäätöksen 

– tuottamisvastuussa olevien mukanaolo 
valmistelussa 

– asukkaiden näkemysten huomioon ottaminen 

• STM hyväksyy osaltaan päätöksen 

• Sote-alueen seurattava ja arvioitava 
päätöksen toteutumista vuosittain  

• Tarvittaessa muutettava päätöstä 

 



19.8.2014 

Järjestämispäätöksen sisältöä  

• Valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toteutus 
• Integraation toteutus 
• Määritellään tuottamisvastuussa olevat kunnat ja 

kuntayhtymät sekä niiden tehtävät 
• Rahoituksen ja voimavarojen kohdentaminen 
• Keskeiset periaatteet ostopalveluille 
• Laatu- ja palvelutaso ja yhtenäiset käytännöt 
• Kielellisten oikeuksien toteuttaminen 
• Lähipalvelujen varmistaminen 
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alueella 
• Sote-alueen tuottamisvastuulle kuuluvat palvelut 
 



19.8.2014 

Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen 

Valtion ohjauksen vahvistaminen 

• STM:ltä strategiset linjaukset 

• Hallituskausittain selonteko eduskunnalle 

• STM:öön uusi ohjausyksikkö ja  
sote-neuvottelukunta 

• Kehittämisohjelma ja -rahoitus 

• Neuvottelumenettely STM:n ja sote-alueen välillä 
– neuvottelut vuosittain 

– laaditaan yhteinen asiakirja, jossa sovitaan keskeiset 
tavoitteet ja niiden toteutumisen seuranta 

– STM hyväksyy järjestämispäätöksen 

 



19.8.2014 

Rahoitus 

• Kunnat rahoittavat sote-alueiden toiminnan 
– kapitaatioperiaate (asukasluku) 
– painotetaan tarvetekijöillä: ikärakenne ja 

sairastavuus 
– mahdollisuus ottaa huomioon myös muita 

valtionosuustekijöitä 

• Sote-alueet rahoittavat palvelujen tuottamisen 
– korvausten tarkemmasta määräytymisestä 

neuvotellaan tuottamisvastuussa olevien kanssa 
– lopullinen määrittely järjestämispäätöksessä 
– rahoituksessa huomioidaan palvelujen tarve, 

vaikuttavuus ja kustannustehokkuus 

 



19.8.2014 

Voimaanpano 

• Voimaanpanosta säädetään erillisellä lailla 
• Uudistuksen toimeenpanon ja siirtymäkauden 

järjestelyt 
• Laki voimaan 2015 
• Sote-alueiden muodostaminen 
• Päätökset tuottamisvastuussa olevista kunnista ja 

kuntayhtymistä 
• Sote-alueet aloittavat 1.1.2016 
• Tuottamisvastuussa olevat kunnat ja 

kuntayhtymät aloittavat 1.1.2017 
• Henkilöstön asema ja omaisuusjärjestelyt 

määritellään voimaanpanolaissa 
 



19.8.2014 

Jatkovalmistelun aikataulu 

• Esitys lausunnolle 18.8. 

– lausuntoaika 14.10. asti 

– kuntien kanta sote-alueisiin 

• Laki eduskuntaan marraskuussa 2014 

• Lain vahvistaminen ja voimaantulo 
alkuvuodesta 2015 

• Aluekierros toimeenpanosta 2015 

• Toimeenpanon valmistelu vuosina 2015–2016 

• Uusi palvelurakenne toimintaan 1.1.2017 

 


