
21.5.2019

1

21.5.2019

Arviointityö kansallisen ohjauksen 

tukena

STM:N SOTE-OHJAUKSEN NYKYTILA

• Ohjattavia pari sataa

• STM:n vastuulla yleinen ohjaus, mutta ohjauskeinoja niukasti:

• Säädösohjaus: raskas eikä sovi kaikkeen

• Resurssiohjaus: käytössä vain kehittämistyössä

• Informaatio-ohjaus: tietopohja puutteellinen, toisaalta ollut 

useita mittaristoja eri tarkoituksiin

• Vuorovaikutusohjaus: satunnaista

• Ongelmia yhdenvertaisuudessa, saatavuudessa, 

laadussa, kustannustehokkuudessa
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Terveydenhuoltolaki 1326/2010
• 43 § Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

• 34 § Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, 

asetus 337/2011

• 45 § Erikoissairaanhoidon työnjako ja eräiden 

tehtävien keskittäminen, asetus 582/2017

• 50 § Kiireellinen hoito, asetus 583/2017

Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989
• 5 §: Erikoissairaanhoidon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu STM:lle

• 9 §: Valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset siitä, mitkä ovat 

erityisvastuualueita ja mitkä sairaanhoitopiirit kuuluvat mihinkin 

erityisvastuualueeseen. Asetus 156/2017

• 13 §: Jollei erikoissairaanhoidon järjestämisen kannalta tarpeellisena pidettävän 

yhteisen sairaalan, sen osan tai erillisen toimintayksikön perustamisesta sovita, 

valtioneuvosto voi määrätä sen perustettavaksi ja ottaen tasapuolisesti huomioon 

kuntayhtymien edut antaa tarpeelliset määräykset yhteistoiminnan ehdoista.

Asiakastietolaki 159/2007
• 20 § Ohjaus, valvonta ja seuranta

• Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon sähköisen käsittelyn ja 

siihen liittyvän tietohallinnon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta 

sekä päätöksenteko merkittävien tietohallintohankkeiden 

kokonaisrahoituksesta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle.

• 21 § Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta

• Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköistä tiedonhallintaa koskevien 

periaatekysymysten käsittelyä, valtakunnallisten 

tietojärjestelmäpalvelujen toteutusta sekä palvelujen käyttäjien 

tietojärjestelmien yhtenäistämistä ja kehittämistä varten on sosiaali-

ja terveysministeriön yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollon 

sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta.

• Neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään tarkemmin 

valtioneuvoston asetuksella. Asetus 683/2007

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon 

substanssilakeja ym.
• Laki Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 

valtionavustuksesta 733/1992

• Lait, joissa sosiaali- ja terveysministeriölle säädetty kuuluvaksi 

yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta

• mm. kansanterveyslaki, sosiaalihuoltolaki, mielenterveyslaki, 

kehitysvammalaki

• Sosiaalihuoltolaissa asetuksenantovaltuus keskitettäviä palveluja 

koskien. Asetusta ei vielä säädetty

• Lukuisa joukko muita mm. palvelujen sisältöön liittyviä 

asetuksenantovaltuuksia tai muita ohjausmandaatteja

Paras-laki 169/2008 ja sen jatkolaki 1058/2017 + rajoituslaki 548/2016
• Yhteistoimintavelvoitteen jatkaminen: 

• Jatkettu paras-lain velvoitteiden ja valtioneuvoston toimivallan voimassaoloa.

• Rajoituslaki: 

• Laki voimassa 2022 loppuun. 

SOTE-OHJAUKSEN TAVOITTEET
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Kustannusten kasvun 

hillitseminen

Sote-uudistuksen tavoitteet

Asiakaslähtöisyys Yhdenvertaisuus

Työhyvinvointi

Riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut
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VUOROVAIKUTTEINEN OHJAUS
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Keskustelu

Seuranta ja arviointi
Muutoksen tuki
Hyvät käytännöt

Yleiset kansalliset tavoitteet
Analyysien nostot

Järjestäjän strategiset 
havainnot 

Havainnot ja 
muutostarpeet 

Taustamuistio

Pöytäkirja

Alueelliset arvioinnit 

(THL & STM)

Vuorovaikutteinen 

ohjaus

Muutos ja sen 

arviointi

Johtaja Pasi Pohjola

Ohjausosasto

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kiitos!


