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Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja 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  

 



 
Järjestämisvastuu 
  
 Järjestämisvastuu on viidellä sosiaali- ja terveysalueella  

- eduskunnalle annettavassa laissa määritellään alueisiin kuuluvat kunnat ja niiden 
nimet  
 

 Järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan  
 
 Sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymä vastaa siitä, että sen alueella kuntien asukkaat 

ja muut palveluihin oikeutetut saavat tarvitsemansa palvelut  
 



 
Palvelujen tuottamisvastuu  
 
 Tuottamisvastuu on kuntayhtymällä  

- kuntien sopimuksen perusteella voi olla myös vastuukuntamalli  
 Tuottamisvastuun edellytykset laissa  

- tehtävän edellyttämä oma henkilöstö ja muut voimavarat  
- kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista, hoitavista, kuntouttavista ja muista sosiaali- ja 
terveyspalveluista yhtenäisenä kokonaisuutena  
- tuotantovastuu on kaikilla yhdenmukainen  
- ”teemalliset kuntayhtymät” eivät ole mahdollisia  

 Valmistelussa on määritelty tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien lukumäärä 
kullakin sosiaali- ja terveysalueella  
- kuntayhtymien muodostamisprosessi kuntalähtöisesti  

 Sosiaali- ja terveysalue päättää tuottamisvastuussa olevat kuntayhtymät  
- edellytyksenä kriteerien täyttyminen  

 
 





Järjestämislaki voimaan 
alkuvuodesta 2015  

5/2015-10/2015 
Edustajainkokous: 

Perussopimus ja sote-
kuntayhtymän perustaminen 

Sote-alueen kuntayhtymä 
aloittaa toimintansa 

1.1.2016 

Ilmoitus 
tuottamisvastuullisena 
toimimisesta 2/2016 

Sote-alueen 1. 
järjestämispäätös 10/2016 

Tuottamisvastuussa olevat 
kuntayhtymät tai 

vastuukunnat aloittavat 
toimintansa 1.1.2017 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain toimeenpanon aikataulu 
 



Itäinen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymä (817 000 asukasta) (1) 
 Itäisen alueen kuntien (68) edustajainkokous päättää sosiaali- ja terveysalueen 

kuntayhtymän perustamisesta ja kuntayhtymän perussopimuksesta. 
 Aluehallintoviraston on kutsuttava edustajainkokous on kutsuttava koolle 

ensimmäisen kerran viimeistään toukokuussa 2015.  
 Jokaisella kunnalla on edustajainkokouksessa kunnan päättämä määrä edustajia, 

kuitenkin vähintään yksi ja enintään viisi edustajaa. 
 Kunnan edustajien äänimäärä edustajainkokouksessa määräytyy edellisen vuoden 

lopussa olleen kunnan asukasluvun perusteella. Alkavaa 1 000 asukasta kohden 
kunnan edustajilla on yksi ääni. Kunnan edustajien äänimäärä jakautuu tasan heistä 
saapuvilla olevien kesken. (Jkl 135 762 31.11.2014)  

 Edustajainkokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa on edustettuna vähintään  
2/3:aa alueen kunnista ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien alueeseen 
kuuluvien kuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. 

 Edustajainkokouksen päätös edellyttää, että hyväksymistä kannattaa äänten 
enemmistön lisäksi vähintään kolmasosa edustettuna olevista kunnista ja enemmistö 
näiden kuntien edustajista. 

 Sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perussopimuksen hyväksymisestä on 
päätettävä viimeistään 31.10.2015.  Kuntayhtymän on aloitettava toimintansa  
1.1.2016. 



Itäinen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymä (2) 
 
 Sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymään ja sen hallintoon sovelletaan mitä kuntalain 

10 luvussa säädetään kuntayhtymästä, jollei lailla toisin säädetä. 
 Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymävaltuusto. 
 Yhtymävaltuusto hyväksyy sosiaali- ja terveysalueen järjestämispäätöksen ja siihen 

tehtävät muutokset. Muuten kuntalain mukaan. 
 Yhtymävaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Jokaisella 

jäsenkunnalla on vähintään yksi edustaja valtuustossa. Kunnan valitsemien edustajien 
äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. 

 Kuntien edustajainkokous nimeää jäsenet siten, että valtuustossa  edustettuina 
olevien ryhmien ääniosuudet vastaavat valittaessa jäsenkuntien valtuustoissa 
edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta 
yhtymänalueella vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 

 
 



Itäinen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymä (3) 
 
 Kunnan edustajien äänimäärä sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymävaltuustossa 

perustuu kunnan asukaslukuun. 
 Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on edustettuna vähintään kaksi 

kolmannesta kuntayhtymän jäsenkunnista ja kokouksessa edustettujen kuntien 
asukasluku on vähintään puolet kuntayhtymän jäsenkuntien yhteenlasketusta 
asukasluvusta. 

 Sosiaali- ja terveysalueen järjestämispäätöksen ja talousarvion hyväksyminen 
yhtymävaltuustossa edellyttää, että ehdotusta kannattaa äänten enemmistön lisäksi 
vähintään kolmasosa jäsenkunnista ja enemmän kuin puolet näiden jäsenkuntien 
edustajista. 

 Muut asiat päätetään yhtymävaltuustossa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.  



Itäinen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymä (4) 
 
Omistajaohjauksen ja edunvalvonnan tavoitteista: 
• Edustajainkokous edustajien valinta ja keskuskaupunkien yhteinen näkemys 
• Kuntayhtymän perussopimuksessa sovittavat merkittävimmät asiat 
• Kuntayhtymän ylin päättävä elin – yhtymävaltuusto – ja muut toimielimet (erityisesti 

hallitus) 
• Kuntayhtymän kotipaikka 
• Kuntayhtymän tehtävien ja tukipalvelutuotannon määrittely (ICT, mitä muuta) 
• Kuntayhtymän rahoitusmalli 
• Kuntayhtymän johtajan valinta 
• Kuntayhtymän organisointi ja henkilöstörakenne 
• Kuntayhtymän toimitilaratkaisu 
• Kuntayhtymän luottamushenkilöiden valinta 
• Järjestämispäätöksen sisältö 
• Omaisuusjärjestelyt  
 



Keski-Suomen tuotantovastuusta oleva kuntayhtymä  (1) 
 
 Tuottamisvastuuseen kuuluu velvollisuus huolehtia ehkäisevistä, korjaavista ja 

hoitavista sekä kuntouttavista palveluista yhtenäisenä kokonaisuutena. 
Kuntayhtymällä on oltava tuottamisvastuun toteuttamisen edellyttämä oma 
henkilöstö ja muut voimavarat.  

 Tuottamisvastuun toteuttamisen edellyttämiin voimavaroihin on sisällyttävä kyky 
vastata kaikista tuottamisvastuuseen kuuluvista kunnallisen sosiaalihuollon ja 
terveydenhuollon lakisääteisistä tehtävistä. Sosiaali- ja terveysalueen 
järjestämispäätöksellään  määrittelee, millä tuottamisvastuualueilla on vastuu 
kattavasta ympärivuorokautisesta päivystyksestä. 

 Tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien tulee olla alueellisesti ja toiminnallisesti 
eheitä. Itäisellä sosiaali- ja terveysalueella tuotantoalueiden kuntayhtymiä voi olla 
enintään neljä (KS, PS, PK, ES, IS ei) 

 Kuntayhtymän on ilmoitettava sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymälle viimeistään 
1.2.2016 halukkuutensa toimia tuottamisvastuussa olevana kuntayhtymänä. 
Ilmoituksessa on oltava selvitys järjestämislain edellytysten toteutumisesta. 

 Tuottamisvastuussa oleva kuntayhtymä on perustettava siten, että se voi ottaa vastaan 
tämän lain mukaisen tuottamisvastuun 1.1.201 7 



Keski-Suomen tuottamisvastuussa oleva kuntayhtymä (2) 
 
 Tuottamisvastuussa olevaan kuntayhtymään ja sen hallintoon sovelletaan mitä 

kuntalain 10 luvussa säädetään kuntayhtymästä, jollei lailla toisin säädetä. 
 
 Tuottamisvastuussa olevan kuntayhtymän ylimmässä päättävässä toimielimessä 

ehdotuksen hyväksyminen edellyttää, että sitä kannattaa äänten enemmistön lisäksi 
vähintään kaksi jäsenkuntaa ja enemmän kuin puolet näiden jäsenkuntien edustajista. 

 
 Kunnat voivat sopia päätöksenteon edellytyksenä olevasta enemmistöstä toisin. 

 



Keski-Suomen tuottamisvastuussa oleva kuntayhtymä (3) 
 
 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantovastuussa olevien organisaatioiden valmistelu 

vuoden 2017 alkuun on tuotantoalueen kunnille ja muuten valmisteluun osallistuville 
vaativa tehtävä.  
 

 Sen lisäksi, että uudelle laajemman alueen ja väestöpohjan tuotanto-organisaatiolle 
on muodostettu palvelurakenne ja suunniteltu asukkaiden tarpeisiin perustuvat 
palveluprosessit sekä määritelty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuut, 
tarvitaan runsaasti hallinnollista valmistelua.  
 

 Hallinnollisia valmistelukokonaisuuksia ovat mm.: 
1. päätöksenteon, johtamisen ja hallinnon organisointi,  
2. talous, omaisuusjärjestelyt ja rahoitus,  
3. henkilöstövoimavarat ja -hallinto,  
4. tuotannolliset tukipalvelut sekä  
5. kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen.  

 



Henkilöstö 
 
 Tuottamisvastuussa olevia kuntayhtymiä muodostettaessa kuntien ja kuntayhtymien 

sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä, hallinnossa ja muissa sosiaali- ja 
terveydenhuollon tehtävissä olevat henkilöt siirtyvät tuottamisvastuussa olevan 
kuntayhtymän palvelukseen. Muutos katsotaan liikkeenluovutukseksi, jos se johtaa 
henkilöstön työnantajan vaihtumiseen. Ei palvelussuhdeturva. 
 

 Tämän lain mukaiset tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien perustamista 
koskevat päätökset toteutetaan yhteistoiminnassa kuntien henkilöstön edustajien 
kanssa  työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 
mukaan. 
 

 Keski-Suomen kuntien, sairaanhoitopiriin ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymien palveluksessa työskentelee reilut 9 100 työntekijää. 

  
• Keski-Suomessa kunta-alan eläkepoistuma on 12 577 henkeä vuosina 2012-2026, 

poistuma on 48 prosenttia. Kuntien eläkepoistuma 8 442 henkeä ja kuntayhtymien 
4 132 henkeä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen henkilöstö on karkeasti 
arvioituna puolet kuntien henkilöstövoimavaroista.  

   
 
 
 
 



Hallinto ja tukipalvelut 
  
 Sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän sekä alan uusien tuotanto-organisaatioiden 

perustaminen tarkoittaa kunnallisen hallinnon uudelleen organisointia. Kuntien 
hallintoa ja hallinnollista työtä voidaan tiivistää ja supistaa. Uudet organisaatiot 
puolestaan tarvitsevat oman hallintonsa.  

  
 Tärkeää on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uusien tuotanto-organisaatioiden 

hallinto ja tuotannolliset tukipalvelut muodostetaan niin, että tuottavuus paranee ja 
henkilöstöpoistuma voidaan hyödyntää.  

 
 Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön laaja eläkkeelle siirtyminen antaa edellytyksiä 

sopeuttaa kuntien hallinto ja tukipalvelut tilanteeseen, jossa puolet peruspalvelujen 
toiminnasta on siirtynyt muualle.  
 
 
 
 



Omaisuusjärjestelyt 
 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain voimaanpanolakiesityksessä todetaan, 
että jos erityishuoltopiirin, sairaanhoitopiirin tai muun sosiaali- tai terveydenhuollon 
kuntayhtymän jäsenkunnat eivät toisin sovi, kuntayhtymän kiinteistöjen, rakennusten 
ja niihin liittyvien laitteiden, koneiden ja kalusteiden omistus ja hallinnointi jää 
kuntayhtymän tehtäväksi. 
 

 Sairaanhoitopiirien suuria kuntayhtymiä, erityishuoltopiirien kuntayhtymiä ja myös 
yhteistoiminta-alueiden kuntayhtymiä purettaessa nousevat omaisuusjärjestelyt 
tärkeiksi valmistelukokonaisuuksiksi. Eri vaihtoehtoja ja niiden yhdistelmiä on 
vertailtava keskenään. Mikäli kuntayhtymillä on kertynyttä alijäämää ja joudutaan 
tekemään omaisuuden arvojen uudelleenmäärittelyjä, joudutaan harkitsemaan 
omaisuuskuntayhtymien sijaan muita järjestelyjä. 

 
 Kuntien omistuksessa olevat sosiaali- ja terveydenhuollon toimitilat ja muu omaisuus 

jäävät kuntien omistukseen, jos kunnat eivät sovi toisin. 
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