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§ 923
V 8.10.2014, Periaatepäätös sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta annettavasta 
Helsingin kaupungin lausunnosta

HEL 2014-000072 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää tehdä periaatepäätöksen sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 
annettavasta Helsingin kaupungin lausunnosta sekä kehottaa 
kaupunginhallitusta noudattamaan periaatepäätöstä antaessaan 
kaupungin lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle.

Samalla kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginhallituksen 
esitys periaatepäätöksen sisällöksi hyväksytään myöhemmin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Sami Sarvilinna, kaupunginlakimies, puhelin: 310 64874

sami.sarvilinna(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-
uudistuksen (jäljempänä sote-uudistus) parlamentaarinen ohjausryhmä 
on laatinut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen 
esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan sekä 
eduskuntapuolueiden puheenjohtajien 23.3.2014 tekemään 
sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen 
pääperiaatteista.

Sote-uudistusta koskevan vaikutusarvioinnin on tarkoitus valmistua 
syyskuun puolivälissä. Sitä koskeva aineisto on luvattu toimittaa 
lausunnonantajille erikseen ja lisäksi julkaista se verkko-osoitteessa 
www.stm.fi/sote-uudistus.
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Lakiesityksestä on pyydetty Helsingin kaupungin lausunto. 
Lausuntopyyntöön edellytetään vastattavan sähköisellä kyselyllä, jossa 
on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnoksesta. Kyselyyn 
annettavia vastauksia on mahdollista perustella ja siihen sisältyy tilaa 
myös vapaamuotoisille kommenteille.

Lausunto on pyydetty 14.10.2014 mennessä. Sosiaali- ja 
terveysministeriö on ilmoittanut, että lausuntoyhteenvedossa otetaan 
huomioon vain määräajassa saapuneet lausunnot.

Kyseessä on sote-uudistusta koskevan lainvalmisteluhankkeen toinen 
lausuntokierros. Kaupunginhallitus antoi ensimmäisen 
lausuntokierroksen yhteydessä Helsingin kaupungin lausunnon 
10.3.2014 § 284. Koska lakiesitys on tämän jälkeen merkittävästi 
muuttunut, ei edellisen lausuntokierroksen aineistoa ole sisällytetty nyt 
käsiteltävänä olevan asian päätöshistoriaan. 

Sote-uudistusta on pidettävä periaatteellisesti ja taloudellisesti erityisen 
merkittävänä asiana. Helsingin kaupungin lausunnot tällaisissa asioissa 
antaa kaupunginhallituksen ja sosiaali- ja terveystoimen johtosääntöjen 
nojalla kaupunginhallitus. Sosiaali- ja terveyslautakunta puolestaan 
antaa asiasta kaupunginhallitukselle lausunnon.

Kaupunginhallitus katsoo kuitenkin, että sote-uudistus on Helsingin 
kaupungille ja koko kuntakentälle poikkeuksellisen merkittävä asia ja 
että on perusteltua, että ennen lausunnon antamista 
kaupunginvaltuusto tekee sitä koskevan periaatepäätöksen. 

Myös sosiaali- ja terveysministeriö on kohdistanut lausuntopyynnön 
valtuustoille, koska kuntia on pyydetty ottamaan lausuntopyynnön 
välityksellä kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta 
muodostettavaan sote-alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua.

Lausunnon antamiselle varatun lyhyen määräajan takia on tarpeen, 
että kaupunginhallitus päättää tässä vaiheessa erikseen siitä, että asia 
viedään periaatepäätöksenä valtuuston käsiteltäväksi, vaikka 
päätösesityksen valmistelu on kesken. Määräajan noudattaminen 
edellyttää, että valtuusto voi tehdä periaatepäätöksen kokouksessaan 
8.10.2014.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on noudattaa periaatepäätöstä 
antaessaan Helsingin kaupungin lausunnon asetetussa määräajassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
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Sami Sarvilinna, kaupunginlakimies, puhelin: 310 64874
sami.sarvilinna(a)hel.fi

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.09.2014 § 888

HEL 2014-000072 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

08.09.2014 Pöydälle

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Kaupunginhallitus päättää että lausunnon sote-laista 
antaa valtuusto kaupunginhallituksen esityksestä.

Kannattajat: Sirpa Puhakka

Kaupunginhallitus päätti pannan asian pöydälle ennen jäsen Oskalan 
vastaehdotuksen käsittelyä ja ottaa käsiteltäväkseen esittelijän 
toimesta muutetun ehdotuksen seuraavassa kaupunginhallituksen 
kokouksessa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Sami Sarvilinna, kaupunginlakimies, puhelin: 310 64874

sami.sarvilinna(a)hel.fi


