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Kirsi Varhila 

Osastopäällikkö  

Työryhmän puheenjohtaja 

Sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämislain valmisteluryhmän 

työ 

  
 

   

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki 

 Keskeiset tavoitteet 

 Uudistus osana sosiaali- ja terveydenhuollon 

lainsäädännön uudistamista 

 Miten mennään syksyllä 2013 

 Uudistuksen aikataulu  
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Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen 

keskeiset tavoitteet 

 Väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen 
turvallisuuden edistäminen 

 Yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
turvaaminen kaikille 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen 
vahvistaminen 

 Mahdollisimman laaja integraatio 

– palvelukokonaisuus saman johdon ja budjetin alla 

– ihmisten palvelut yhtenä kokonaisuutena 

– sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio eri tasoilla 

 Samalla kun järjestämisvastuuta keskitetään lähipalvelut 
varmistetaan 
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Missä mennään syksyllä 2013  

   

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen 

jatkotyöstä 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueet - 

asetettu jaos  

– Ervan rooli ja tehtävät   

– Tutkimus ja kehittäminen 

 Metropolialue - asetettu jaos 

 Perustuslailliset kysymykset - asetettu jaos  

– Vastuukunta iso kysymys 

 Hankinnat ja kilpailutus - asetettu jaos  

 Ohjaus- ja valvonta - valmistelussa 

 Uudistuksen toimeenpano - valmistelussa  
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Jaostojen toimeksiannoista 1 (2) 

 Perustuslailliset kysymykset 
– Muistio hallituksen esitysluonnosta varten järjestämislain valmisteluun 

liittyvistä perustuslaillisista kysymyksistä liittyen ainakin sosiaali- ja 

terveydenhuollon tehtävän ylikunnalliseen luonteeseen, 

vastuukuntamalliin, kuntien päätösvaltaan sekä kielellisiin oikeuksiin. 

 

 Hankinnat ja kilpailutus  
– Muistio ja ehdotukset niistä keskeisistä periaatteista, jotka on tarpeen ottaa 

huomioon julkisten hankintojen, kilpailutuksen ja valtiontukien 

näkökulmista, tulee laatia valmisteluryhmälle käsiteltäväksi 

   

Jaostojen toimeksiannoista 2 (2) 

 Ervajaosto tekee esityksen mm seuraavista 
– viranomaistehtävät, jotka tulisi osoittaa lainsäädännössä ervalle; ervan 

hallintomalli ja organisaatio; ervojen yhteiset tehtävät ja valtakunnallinen 

työnjako; ervojen rooli ja päätösvalta sosiaali- ja terveydenhuollon 

kehittämistoiminnassa ottaen huomioon muun muassa nykyisten 

perusterveydenhuollon yksiköiden ja sosiaalialan osaamiskeskusten asema;  

 Metropolijaosto tekee esityksen mm seuraavista 
– kuinka laajaa perustasoa, sote -aluetta,  ja sosiaali- ja terveydenhuollon 

erityisvastuualueita koskevat yleissäännökset ovat sovellettavissa 

metropolialueella ja  miltä osin on tarvetta erillissääntelyyn 

– ehdotus metropolialueelle (14 kuntaa)  muodostettavien  sote-rakenteiden 

muodostumisperiaatteista ottaen huomioon nykyisen HUS:n alueelle 

muodostuva kuntarakenne 

– tehdä ehdotus erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon erityispalveluiden 

tuotantolaitosten omistuksesta ja hallinnasta em rakenteissa  
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Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen 

aikataulu 2013 

 Lausunnot väliraporttiin 11.10.2013 mennessä 

 Kuntien esitykset selvitysalueista 11/2013 (vaikuttaa 

sote-alueisiin) 

 Valmisteluryhmän loppuraportti lausunnoille HE 

muodossa joulukuussa 2013  

 HE eduskuntaan keväällä 2014 

 Laki voimaan 1.1.2015 

 
Erityiset 

 kuntajakoselvitykset 

 

Kuntauudistuksen ja sote-uudistuksen eteneminen 

Selvitysvaihe 
Toteutus- 

vaihe 
Uudet kunnat 2015-2017 -> 

Kuntarakennelaki voimaan kesällä 2013 -> 

Uusi kuntalaki voimaan 1.1.2015 -> 

Uusi valtionosuuslaki voimaan 1.1.2015 -> 

Kuntien ilmoitukset 

selvitysalueista 

30.11.2013 

mennessä 

Vuosi 2013 Vuosi 2016 Vuosi 2015 Vuosi 2014 

Hallituksen arvio  

uudistuksen etenemisestä 

Kuntajaon muutokset voimaan 2015-2017, kuitenkin 

viimeistään 1.1.2017 

 
Poikkeusten ja erityisten 

kuntajakoselvitysten 

hakumahdollisuus 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki asteittain 

voimaan, lailla ohjattu siirtyminen 2015->  

 
Metropolialueen 

esiselvitys valmistuu 

(01/2013) 

 

Kuntien 

yhdistymisselvitykset ja –

esitykset 1.7.2014 

mennessä  

 
Erityiset kuntajakoselvitykset 

(poikkeusmenettely) 

 

Hallituksen esitys sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

järjestämislaista v. 12/2013 

Lau-

sunnot 

HE:n  

eduskunta-  

käsittely 
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Kiitos 


