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Uusi sote-rakenne ja itsehallintoalueet 

KUNNAT 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
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alueen puitteissa 
• Itsehallintoalue järjestää sote-palvelut itse tai lailla säädetyt 3 

itsehallintoaluetta järjestää ne sopimalla toisen itsehallintoalueen 
kanssa 

• Integroitujen palveluiden asiakaslähtöinen järjestäminen 
• Palvelutuotanto (ja lisäksi käytössä yksityinen ja kolmas sektori) 
• Sisältää laajan 24/7-päivystystoiminnan. Erva-tehtävät järjestetään 

tukeutuen 5 yliopistolliseen sairaalaan ja 7 muuhun 
keskussairaalayksikköön. 

• Yhteistyö yliopistollisen tutkimuksen ja osaamiskeskusten kanssa 5 
yliopistollisen sairaala- ja osaamiskeskuksen puitteisiin 

• Aluehallinnon tehtävät 18 itsehallintoalueella 

VALTIONEUVOSTO: Järjestämispäätös  
palvelulupaus ja strategiset tavoitteet;  
työnjaot ja linjaukset laajakantoisista investoinneista ja 
tuotantorakenteesta; itsehallintoalueiden toiminnan yhteensovitus ja 
tukeutuminen laajan ympärivuorokautisen päivystyksen palveluihin; 
valinnanvapauden toteutumisen varmistaminen 
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Itsehallintoalueiden aluejako ja sote-aluejako 

‒ 18 itsehallintoaluetta - perustana maakuntajako 
‒ lähtökohtina  
1. läheisyysperiaate ja lähidemokratia  
2. sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut - peruspalveluiden 

vahvistaminen 
3. aluehallinnon tehtävien kokoaminen 
 

- Vaalit 18 itsehallintoalueella 
- Sote-palvelut järjestetään 15 alueen puitteissa 

- Kolme lailla osoitettavaa aluetta järjestävät palvelut yhdessä 
sopimalla toisen itsehallintoalueen kanssa 

  





















Itsehallintoalueet – mitä ovat, mitä tekevät? 
Hallituksen linjaus 7.11.2015 

Sote- ja aluehallintouudistus 

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 
 







Aluehallinnon tehtäväsiirron valmistelu 
‒ SM, TEM, STM, MMM, OKM, LVM ja YM  

arvioivat tarkemmin siirrettävien tehtävien sisältöä 
ja  toteuttamistapaa 

‒ Selvitykset kohdistuvat erityisesti alueellisiin ja 
kuntien lakisääteisessä yhteistyössä hoidettuihin 
tehtäviin 

‒ Valmistelussa selvitetään ja turvataan 
mahdollisuudet hoitaa osaa siirrettävistä 
tehtävistä itsehallintoalueiden yhteistyönä yhtä 
itsehallintoaluetta laajemmalla alueella 

‒ Samalla selvitetään voidaanko joitakin 
aluehallinnon ja alueellisesti hoidettuja tehtäviä 
siirtää kokonaan tai joiltain osin kunnille 
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Mitä itsehallintoalueet tarkoittavat 
käytännössä? 
‒ Selkeyttää julkista hallintoa kansanvallan nojalla 

toimivaan kolmeen tasoon: kunnat, 
itsehallintoalueet, valtio 
 tehtäväjaolla selkeä perusta valtiosäännössä ja 

taloudelliset perustelut 
‒ Kansanvaltainen aluehallinto perustuu jatkossa 

18 maakuntaan  
⇒ demokratia vahvistuu 

⇒Ylintä päätösvaltaa käyttää suorilla vaaleilla valittu 
valtuusto, vaalit järjestetään jokaisella 
itsehallintoalueella, ensimmäiset vaalit joko  2017 
tai 2018 
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Miten hallinto selkeytyy ja himmelit 
vähenevät? 
‒ Voidaan purkaa yhtä tai muutamaa tehtävää varten 

perustetut, välilliseen demokratiaan perustuvat 
kuntayhtymät  
‒ nykyään Suomessa on 136 kuntayhtymää 

‒ Tuo merkittäviä kustannussäästöjä, kun hallintoa ja 
tukipalveluita yms. yhdistetään (pelkät 
kuntayhtymien yleishallintomenot 62 miljoonaa), 
uudistuksessa käyttöön itsehallintoalueiden yhteiset 
tukipalvelut (talous- & henkilöstöhallinto, ICT, 
toimitilapalvelut) 

‒ Käytännössä Ely-keskusten tehtävien hoito 
selkiintyy huomattavasti kun alueelliset kehittämis- 
ja edistämistehtävät kootaan itsehallintoalueille ja 
valtion alue- ja keskushallinto uudistetaan 20 
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