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Kuntien tehtävät ja velvoitteet 

• Tehtävä = lakisääteinen kunnan tehtävä, jonka 
järjestämistavan taustalla ei ole normia, voi muodostaa 
yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa sivuavan tulkintaongelman. 
– VM kirjannut 535 kuntien tehtävää, joista 194 on STM:n tehtäviä 

(2012) 

•  Velvoite = laissa tai lainsäädännön nojalla asetuksessa 
kunnalle säädetty, velvoittava määräys siitä, miten tehtävä 
toteutetaan. Tehtävä, joka  ns. normiohjattu. 

• Norminomainen suositus = termi, jota käytetään 
koettaessa valvontaviranomaisen informaatio-ohjaus sitovaksi 

• Järjestäminen ja tuottaminen sote järjestämislain 
mukainen jaottelu  

• Käytännössä kuntien sote tehtävät ja velvollisuudet kokonaan 
uudessa toimintaympäristössä 2017 lähtien 

• Kuntien tehtävät ja velvoitteet muuttuvat olennaisesti ja 
muotoutuvat uudella tavalla sote lain vahvistamisen myötä 
 

 Jaana Koski  Aulanko 

2.6.2014 



19.8.2014 

Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen 

Yhtymäkokous ja hallitus 
Toimintasuunnitelma, budjetti, järjestämispäätös 

Kunta-
yhtymä 
(alue) 

Järjestö Yritys 

Tuottamisvastuu 

Tukipalvelut 

 Sote-alue 

Kunta 
(alue) 

Ostopalvelu 
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on 
jatkossakin ensisijaisesti kunnan tehtävä 

– hyvinvointikertomus valtuustokausittain 

• Sote-alueella ja tuottamisvastuussa olevien 
kuntayhtymien tulee omalta osaltaan 
toteuttaa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä 

– omassa toiminnassa 

– asiantuntemuksen antaminen kunnille 
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Järjestämisvastuu 

• Järjestämisvastuu on viidellä sote-alueella 
– lakiluonnoksessa ei määritellä alueiden rajoja  

eikä nimiä 

• Järjestäminen ja tuottaminen erotetaan 
toisistaan 
– järjestämisvastuun käsite on osin erilainen kuin 

nykyisin 

• Sote-alueen kuntayhtymä vastaa siitä, että 
sen alueella kuntien asukkaat ja muut 
palveluihin oikeutetut saavat tarvitsemansa 
palvelut 
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Palvelujen tuottamisvastuu 

• Tuottamisvastuu on kunnalla tai kuntayhtymällä 
• Tuottamisvastuun edellytykset laissa 

– tehtävän edellyttämä oma henkilöstö ja muut voimavarat 
– kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista, hoitavista, kuntouttavista ja 

muista sote-palveluista yhtenäisenä kokonaisuutena 
– kattava ympärivuorokautinen päivystys voi olla vain osalla 

tuottamisvastuullisilla 
– ”teemalliset kuntayhtymät” mahdollisia erityisistä syistä 

• Valmistelussa ei ole määritelty tuottamisvastuussa olevia  
kuntia ja kuntayhtymiä 
– muodostamisprosessi kuntalähtöisesti 
– sote-alue päättää tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät 
  edellytyksenä kriteerien täyttyminen 

• Tuottaminen omana toimintana, ostopalveluna, palvelusetelillä 
tai yhteistoiminnassa 
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Sote-alueen tuottamisvastuu 

• Sote-alueella voi olla tuottamisvastuu 
tukipalveluista, ja poikkeustapauksessa myös 
varsinaisista sote-palveluista 

• Tuottamisvastuulle kuuluvista tukipalveluista on 
päätettävä järjestämispäätöksessä 
– tuottamisvastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien on 

hankittava järjestämispäätöksessä tarkoitetut 
tukipalvelut sote-alueelta 

• Sote-palvelujen tuottamisvastuu voi olla vain jos 
palvelujen toteuttaminen muulla tavalla on 
osoittautunut mahdottomaksi 
– poikkeussäännös 
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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 
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Kiitos! 


