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Vastaus VM:n lausuntopyyntöön kuntarakennelakiluonnoksesta sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelurakennelinjauksista

Valtiovarainministeriö on pyytänyt 22.11.2012 kunnilta lausuntoa 
kuntarakennelakiluonnoksesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelurakennelinjauksista yleisesti sekä erityisesti lausumaan seuraavista 
kysymyksistä 7.3.2013 mennessä:

1. selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista (ml. poikkeusperusteista) ja 
selvitysvelvollisuuden sisällöstä; 

2. esityksen sisältämistä määräajoista ja menettelyistä; 
3. valtioneuvoston toimivallasta päättää kuntajaon muuttamisesta; 
4. yhdistymisavustuksien ehdoista ja määrästä; 
5. sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaamisesta sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelurakennetta koskevien linjausten mukaisesti.



Vastaus VM:n lausuntopyyntöön kuntarakennelakiluonnoksesta sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelurakennelinjauksista

Valtuusto päättää kaupungin vastauksesta 4.3.2013. 

Kaupunginhallitus tekee ehdotuksen vastauksesta valtuustolle 18.2.2013. 

Perusturvalautakunta käsittelee vastauksen kohdan 5. sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämis- ja palvelurakennelinjauksista valtuuston vastausta 
varten. 

Asia on esitelty perusturvalautakunnalle 24.1.2013 ja perusturvalautakunta 
antaa lausunnon vastauksesta 7.2.2013.



Kuntauudistus ja erityisen kuntajakoselvityksen toimittaminen (1)  

Jyväskylän kaupunki pitää oleellisena rakennetyöryhmän alueellisessa 
tarkastelussa esitettyä arviota siitä, että 
”Keski-Suomessa keskeiseksi kysymykseksi nousee myös se, kuinka turvataan 

Jyväskylän seudun asema valtakunnallisessa kilpailussa ja kuinka suureksi 

Jyväskylän kaupunkia voitaisiin kasvattaa ilman, että sen elinvoima kärsii.” 

(Alueellinen tarkastelu, sivu 228.)

Tällä perusteella Jyväskylän kaupunki uudistaa valtiovarainministeriölle 
10.4.2012/38 antamansa vastauksen kannan, jonka mukaan kuntauudistuksen 
tavoitteiden toteuttamiseksi tulee hakea yhdistymisratkaisua, jossa 
selvitysalueen kunnat yhdistyvät kahdeksi kunnaksi seuraavasti:

� Jyväskylä, johon yhdistyy Muurame ja kuntajakoselvityksen perusteella 
muita kuntia. 

� Laukaa, johon yhdistyy kuntajakoselvityksen perusteella muita kuntia.



Kuntauudistus ja erityisen kuntajakoselvityksen toimittaminen (2) 

Jyväskylän kaupunki ehdottaa valtiovarainministeriölle, että valtakunnallisesti 
merkittävän suuren kaupunkiseudun selvitysalueella voimassa olevan 
kuntajakolain (29.12.2010 /1698) 15 §:n perusteella ministeriö määrää 

toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen. 

Selvitysalueen kahden kunnan yhdistymisvaihtoehdon lisäksi perusteluna 
erityisen kuntajakoselvityksen tekemiselle Jyväskylän kaupunki ehdottaa 
valtionvarainministeriölle,
� että kuntajakoselvittäjän toimeksiannossa olisi maininta siitä, että 

selvitystyössä tarkastellaan kuntalain uudistamista ennakoiden uudistettuja 
kunnallishallinnon järjestämisen ja organisoitumisen muotoja kahden uuden 
asukasluvultaan eri kokoisen kunnan tapauksessa

� että samalla voitaisiin tarkastella valtion aluehallinnon ja kuntien tehtävien 
hoitamista vahvoihin peruskuntiin perustuvassa kuntarakenteessa. 
Tavoitteena madaltaa ja purkaa rakenteita hyödyntäen vahvoja peruskuntia 
palvelujen uudella tavalla  palvelujen tarjoajina. 

Työnimenä voi olla  uudenlainen  vapaakuntakokeilu kuntauudistuksessa.



Kuntauudistus ja erityisen kuntajakoselvityksen toimittaminen (3)

Selvitystyön ajallinen eteneminen

Jyväskylän kaupunki katsoo, että ehdotetun erityisen kuntajakoselvityksen 
tekeminen tulisi aloittaa keväällä 2013 niin, että selvitysalueen kunnat päättävät 
yhdistymisehdotuksista vuoden 2014 tammi-helmikuussa.

Selvitystyön perusteella ehdotetut kuntajaonmuutokset voitaisiin toteuttaa 
vuoden 2015 alussa. 

Kuntarakennelakiluon edellytetään, että kunnat tekevät yhdistymisselvitykset ja 

niihin perustuvat yhdistymisesitykset 1.4.2014 mennessä. 

Lisäksi laissa säädetään kuntien velvollisuudesta ilmoittaa valtiovarain-

ministeriölle 30.11.2013 mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää 

laissa edellytetysti kuntien yhdistymistä. 



Kriteerit Keski-Suomessa
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Keski-Suomen maakunnan selvitysalueet



Kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon linjausten yhteys

Sosiaali- ja terveysministeriön palvelurakennetyöryhmän linjausten pohjalta 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on lainsäädäntövalmistelussa 2013-
2014 samanaikaisesti, kun kuntauudistuksen selvitysalueilla tehdään 
yhdistymisselvityksiä ja –ehdotuksia 1.4.2014 mennessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon laajennetun perustason perus- ja lähipalvelujen 
järjestämisen suunnittelu on ainakin oleellinen osa selvitysalueiden 
yhdistymisselvityksiä  ja yhdistymissopimusten sisältöä. 

Yhteistyövelvoitteen toteuttamiseksi on otettava mahdollisesti laajemminkin 
kantaa  sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen erityispalvelujen osalta. 

Kuntajakolain mukaan kuntien yhdistymissopimuksessa on sovittava yhdistyvien 
kuntien palvelujärjestelmien yhteensovittamisen periaatteista. Kuntarakenne-
lakiluonnoksessa tähän säädöskohtaan on lisätty maininta lähipalvelujen 
järjestämisen periaatteista.  



Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennelinjaukset (1):

1. Erityisvastuualue (ERVA, 4-8 prosenttia resursseita) 
- Erityisvastuualue koordinoi ja hoitaa viranomaistehtävät, vain erityisen 

vaativissa tehtävissä säädettyä palvelujen  järjestämisvastuuta
- pitkällä aikavälillä alueen keskussairaalaverkon ja erityispalvelujen työnjakoa 

voidaan tavoitteellisesti kehitetään ja saada tästä oleellisia hyötyjä 
- Erityisvastuualueen kunnat ja sote -alueet ovat uudenlaisen Erva -

kuntayhtymän jäsenyhteisöjä
- Kuulutaan Kuopion yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueeseen

2. Maakunnallinen keskussairaalatoiminta ja erityispalvelut (1/3 resursseista)
- Mikäli sairaanhoitopiirirakenne purkautuu,  perustetaan maakuntaan 

vapaaehtoinen kuntayhtymä erikoissairaanhoitoa ja sosiaalihuollon 
erityispalveluja  samoin kuin sairaanhoitoon liittyviä tukipalveluja varten

- Linjausta puoltaa erityisesti sairaalaan tapahtuva suurinvestointi



Maakunnallinen keskussairaalatoiminta ja sosiaalihuollon erityispalvelut 

Jyväskylän kaupunki katsoo, että Keski-Suomen keskussairaalan toiminta on 
kaikissa oloissa kehittyvä ja merkittävä osa Keski-Suomen maakunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelurakennetta 275 000 asukkaan väestöpohjalla sekä 
samalla erityisvastuualueen ja koko maan keskussairaalapalvelujen 
kokonaisuutta. 

Keski-Suomen maakunnan tilanteessa Jyväskylän kaupunki lähtee siitä, että 
sairaanhoitopiirirakenteen mahdollisesti purkautuessa on paras vaihtoehto 
muodostaa vapaaehtoinen kuntayhtymä keskussairaalatoimintaa ja 
sosiaalihuollon joitakin laajan väestöpohjan erityispalvelujen järjestämistä varten 
(kehitysvammaisten erityishuollon viranomaistehtävät ja päihdehuollon 
kuntoutuspalvelut). 

Jyväskylän kaupunki katsoo, että maakunnallinen kuntayhtymäpohjainen 
erityispalvelujen järjestämisvaihtoehto tulee toteuttaa joka tapauksessa, vaikka 
muutoin laajan perustason perus- ja lähipalvelujen järjestämiseksi on tarjolla eri 
vaihtoehtoja. 



Maakunnallinen keskussairaalatoiminta ja sosiaalihuollon erityispalvelut 

Jyväskylän kaupungille on tärkeää, että maakunnan kunnat sekä mahdolliset 
sosiaali- ja terveydenhuollon alueet sitoutuvat käyttämään ja rahoittamaan 
keskussairaalan palveluja myös jatkossa. Tämä korostuu erityisesti sen vuoksi, 
että nykyisen sairaanhoitopiirin päätöksenteossa kuntien edustajat ovat 
yhteisesti päättäneet uuden keskussairaalan suurinvestoinnista ja vuoden 2014 
alusta terveydenhuoltolaki takaa erikoissairaanhoidon tarpeessa oleville 
henkilöille mahdollisuuden valita kunnallisten erikoissairaanhoidon 
toimipisteiden välillä. 

Erityispalvelujen vapaaehtoisen kuntayhtymän jäsenyhteisöinä ovat vahvat 
peruskunnat tai mahdolliset perustason sosiaali- ja terveydenhuollon alueiden 
kuntayhtymät. Jotta mahdolliset perustason sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymät voivat olla jäseninä erityispalvelujen kuntayhtymässä, tarvitaan 
lainsäädännön muutos.



Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennelinjaukset (2)

3. Laajan perustason perus- ja lähipalvelut (2/3 resursseista)
- Sosiaali- ja terveydenhuollon laajennetun perustason  perus- ja lähipalvelujen 

tulevat järjestämisalueet- ja ratkaisut ovat osa 9-11 kunnan selvitysalueella ja 
maakunnan muilla selvitysalueilla tehtävää yhdistymisselvitystä, jonka 
yhteydessä on oltava palvelujen  järjestämissuunnitelma ja lähipalvelujen 
järjestämisen periaatteet 

- Kuntien ja selvitysalueiden hyvä yhteistyö kuntauudistusselvitysten aikana 
antaa edellytykset tarkoituksenmukaisen ja toimintaympäristön muutoksiin 
vastaavan palvelurakennevaihtoehdon aikaan saamiseksi maakuntaan.

- Ajallinen vahva yhteys sote -järjestämislain valmisteluun.



Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennelinjaukset (3)

� Keskussairaalatoiminnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon keskitettyjen 
erityispalvelujen maakunnallisesta järjestämisestä  siirtyminen kaikkien 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen maakunnalliseen järjestämiseen 

ON SUURI MUUTOS 

� PÄÄTÖKSENTEKO PERUSSOPIMUKSINEEN VAATII MERKITTÄVÄN SELVITYKSEN 
ASIASSA KAIKISSA MAAKUNNAN KUNNISSA eri näkökulmista (päätöksenteko 
ja hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut sekä mikä tärkeintä kuntalaisten 
näkökulmasta palveluverkkojen tarkastelun)

� Jyväskylän kaupungin vuoden 2013 talousarviossa kaikki  käyttömenot ovat 
bruttona 767 milj. euroa ja nettona 637 milj. euroa, josta

� sosiaali- ja terveydenhuollon bruttomenot 430 milj. e  
� nettomenot  370 milj. e
� erikoissairaanhoidon 136 milj. e
� perusterveydenhuolto 84 milj. e, netto 75 milj. e
� Vanhus- ja vammaispalvelut 117 milj. e, netto 95 milj. e



Sosiaali- ja terveydenhuollon laajennetun perustason perus- ja lähipalvelujen 

järjestäminen

Jyväskylän kaupunki katsoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon laajennetun 
perustason perus- ja lähipalvelujen järjestämisen suunnittelu on oleellinen osa 
selvitysalueelle ehdotettua erityistä kuntajakoselvitystä ja yhdistymissopimusten 
sisältöä. 

Nykyisen kuntajakolain mukaan kuntien yhdistymissopimuksessa on sovittava 
yhdistyvien kuntien palvelujärjestelmien yhteensovittamisen periaatteista. 
Kuntarakennelakiluonnoksessa tähän säädöskohtaan on lisätty maininta 
lähipalvelujen järjestämisen periaatteista.  



Sosiaali- ja terveydenhuollon laajennetun perustason perus- ja lähipalvelujen 

järjestäminen

Sosiaali- ja terveysministeriön palvelurakennetyöryhmän linjausta siitä, että 
päävastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on kuntaperustaisella 
väestöpohjaltaan ja kantokyvyltään riittävän vahvalla laajalla perustasolla, 
voidaan pitää oikean suuntaisena. 

Järjestämisvastuuta koskevassa arvioinnissa tulee pyrkiä sellaisiin ratkaisuihin, 
jotka tukevat kuntauudistuksen tavoitteita, kuten kuntarakenteen 
elinvoimaisuutta, kuntatalouden vakautta ja kestävyyttä sekä luonnollisiin 
työssäkäyntialueisiin rakentuvia peruskuntia. Samalla tulee turvata myös 
erityispalvelujen alueellinen kattavuus ja päällekkäisyyksien välttäminen.



Sosiaali- ja terveydenhuollon laajennetun perustason perus- ja lähipalvelujen 

järjestäminen

� Keski-Suomen maakunnassa voi olla tuoreen Keski-Suomen palvelurakenne-
selvityksen (11.2011)  mukaisesti 

1. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisalueita kolmesta viiteen -
pohjoisella alueella maakuntaa 1-2, maakunnan keskisellä alueella 1-2 
(Seututk ja Jyte-kunnat) ja eteläisellä Jämsän alueella yksi

2.    selvitettävänä on myös vaihtoehto, että  perustason  perus- ja 
lähipalvelut siirtyvät maakunnalliseksi tehtäväksi. 

� Maakunnallista palvelurakenteen KASTE –kehittämishanke tukee tätä 
kehittämis- ja selvitystyötä.



SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMIS- JA PALVELURAKENNE-

LINJAUKSET (1)

KAKSITASOISUUS, INTEGRAATIO JA VAHVA YHTEISTYÖVELVOITE

� Kaksitasoisessa palvelurakenteessa on laaja sosiaali- ja terveydenhuollon 

perustaso, jolla päävastuu järjestämisestä,  ja tätä täydentävä sosiaali- ja 

terveydenhuollon yhteinen erityisvastuutaso.

� Uudistuksella vahvistetaan (1) sosiaali- ja terveydenhuollon sekä (2) 

erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatiota.

- Alueet erilaisia, kuinka sallitaan perustasossa sisäisiä tasoja,  erityisvastuualueiden 

uudenlainen ymmärtäminen (verkko, joka osilla paljon itsenäisyyttä), integraatio-

korostukset johtavat erilaisiin tuloksiin
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Perusterveydenhuollon ja erikois-
sairaanhoidon integraatio toteutuu

Perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon 
integraatio ei toteudu

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
järjestämisvastuu 
on yhdistynyt

1. Sosiaali- ja terveyspiir i tai  vahva 
peruskunta tai muu laaja ehyt 
järjestämisalue:
Kainuun maakuntahallinto 
Etelä-Karjalan sote-piiri (pl. Imatra), 
Kouvolan monikuntaliitos (pl. Iitti)
Suurimmat kaupungit isolta osin

3. Kunnat ja yhteistoiminta-
alueet, joissa sote-
järjestämisvastuu on yhdistynyt 
ja jotka täyttävät väestöpohja 
kriteerit. Erikoissairaanhoito on 
usein nykymuotoisen 
sairaanhoitopiirin vastuulla, 
terveydenhuollon 
saumattomuus ei toteudu  

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
järjestämisvastuu 
ei ole yhdistynyt

2. Mallit, joissa tavoitellaan erityisesti 
terveydenhuollon saumattomuutta 
(terveyspiiri –mallit tai vastaavat ). 
Mukana on usein joitakin sosiaali-
huollon erityispalveluja. Kunnat 
järjestävät itse sosiaalityön ja laajat 
sosiaalipalvelut. Näissä tapauksissa 
väestöpohjakriteerit täyttyvät 
terveydenhuollon osalta mutteivät aina 
kuntien sosiaalihuollossa. 

4. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämiseen ei itsenäistä 
mahdollisuutta



SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMIS- JA PALVELURAKENNE-

LINJAUKSET (2)

KUNTAPERUSTAISUUS  JA KANTOKYKY

� Perustason tehtävien ensisijainen järjestämis- ja rahoitusvastuu on kunnilla. 

Kunnat voivat muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon väestöpohjaltaan riittävän 

suuria sosiaali- ja terveydenhuoltoalueita, jotka organisoidaan ensisijaisesti 

vastuukuntamallilla.

- Valtionosuusuudistus ja monikanavaisuus, kenelle rahoitus, kantakyky arviot 

tärkeitä, käytännössä kunta- tai sosiaali- ja terveydenhuoltoperustaisuuden 

korostaminen johtaa eri tuloksiin

LÄHIPALVELUT JA LÄHIDEMOKRATIA

� Lähipalvelujen turvaamiseen erityistä huomiota. Lähidemokratian vahvistamisen 

keinot tulee selvittää. 
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JÄRJESTÄMISVASTUUN TOTEUTUMINEN KESKIÖSSÄ (1)

Kunnallinen järjestämisvastuu  on kunnan vastuuta väestön hyvinvoinnista 

ja terveydestä sekä toimivasta yhdyskuntarakenteesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuseen sisältyy:

� väestön hyvinvoinnin ja terveyden seuranta ja edistäminen

� julkisen vallan käyttö palveluissa

� väestön palvelutarpeen selvittäminen

� palvelujen yhdenvertaisesta saatavuus ja saavutettavuus

� palvelujen tuotantotavasta päättäminen sekä  tuotannon seuranta ja 

valvonta

� järjestämiseen liittyvä rahoitus

� voimavarojen tehokas kohdentaminen

� palvelujen kehittäminen
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JÄRJESTÄMISVASTUUN TOTEUTUMINEN KESKIÖSSÄ (2)

Järjestämisvastuun toteutumisen edellytykset:

Jotta kunnallinen järjestämisvastuu voi toteutua, edellyttää se seuraavaa:

� itsenäinen valmistelu-, päätöksenteko- ja toimeenpanokyky

� mahdollisuus tuotantotapojen valintaan

� mahdollisuus kansanvaltaisesti päätettyihin linjausvalintoihin

� kyky vertikaaliseen ja horisontaaliseen yhteistyöhön

� kyky rahoittaa palveluista merkittävä osa omalla tulorahoituksellaan

� riittävä väestöpohja ennustettavuuden kannalta

� kyky ohjata kokonaisuutta
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JÄRJESTÄMISVASTUUN TOTEUTUMINEN KESKIÖSSÄ (3)

Selvityshenkilöiden toimeksianto kohdistuu juuri tähän arviointiin

1.    Miten voidaan saavuttaa riittävä sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyky, 
jotta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne ja -kokonaisuus voidaan 
toteuttaa? 
2.    Mitä erityispiirteitä alueella tulee tulevassa lainsäädäntötyössä ottaa 
huomioon? 
3. Millaiset valmiudet kunnilla arvioidaan olevan muodostaa selvityksen 

mukainen palvelurakenne?

Järjestämisvastuuta koskevassa arvioinnissa tulee pyrkiä sellaisiin ratkaisuihin, 
jotka tukevat hallituksen kuntauudistuksen tavoitteita, kuten 
� kuntarakenteen elinvoimaisuutta, 
� kuntatalouden vakautta ja kestävyyttä ja 
� luonnollisiin työssäkäyntialueisiin rakentuvia peruskuntia. 
Samalla tulee turvata myös palvelujen alueellinen ja valtakunnallinen kattavuus 
ja päällekkäisyyksien välttäminen. 



JÄRJESTÄMISVASTUUN TOTEUTUMINEN KESKIÖSSÄ (4)

Selvityshenkilöiden toimeksianto kohdistuu juuri tähän arviointiin

Järjestämisvastuuta koskevien selvitysten perustana tulee olla kunnan tai 
sosiaali- ja terveydenhuoltoalueen kantokyky.

� riittävä väestöpohja 
� palvelujen järjestäminen sekä talouden kestävyys ja vakaus 
� omaa palvelutuotantoa koskevan osaamisen varmistaminen 
� ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys sekä 
� kyvystä huolehtia sosiaali- ja terveydenhuollon edellyttämästä 

infrastruktuurista. 

Myös alueelliset piirteet, kuten harva asutus tai kielelliset olosuhteet, tulee ottaa 
huomioon. 



NYKYTILANNE: KUUSI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON ALUETTA



Hankkeen esitys: KESKI-SUOMEN UUDET SOTE - ALUEET


