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LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON 

PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI  
 

 

 

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut 20.10. ja 7.11.2015 tekemillään 

päätöksillä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamisesta sekä 

perustettavien itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta.  

 

Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla säädettävät kolme 

itsehallintoaluetta tukeutuen lailla säädettävän työnjaon mukaisesti vaativimmissa 

palveluissa muiden itsehallintoalueiden palvelurakenteisiin siten, että sosiaali- ja 

terveydenhuollossa on maassa 15 selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla sote-palvelut 

järjestetään. Hallituksen aluejakoa koskeva linjaus sekä sitä perusteleva muistio ovat 

lausuntopyynnön liitteinä.  

 

Hallituksen rahoituksen uudistamista koskevan linjauksen mukaan kunnilla ei voi 

jatkossa olla merkittävää vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta. 

Itsehallintoalueiden rahoitusta valmistellaan ensisijaisesti valtion rahoitusvastuun 

pohjalta, minkä lisäksi myös osittain alueiden omaan verotusoikeuteen perustuvaa 

ratkaisua selvitetään. Hallituksen rahoituslinjaus on liitteenä.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden perustamista ja 

aluehallintouudistusta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja 

valtionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa, jota hallinnoidaan teknisesti sosiaali- 

ja terveysministeriössä. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö 

pyytävät Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta jakelussa mainituilta 

tahoilta lausunnot hallituksen linjauksista. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot 

voivat antaa asiassa lausuntonsa. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä 

kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen linjauksista. Kyselyyn 

annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu 

runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. 

 

Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta: 

http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot 

 

Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon 

pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausunnossaan kantaa siihen, minkä 

maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kunta katsoo 

kuuluvansa sekä perustelemaan kannanottonsa. Sen vuoksi kunnille osoitettu 

lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Itsehallintoalueeseen sijoittumista 

koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana, minkä vuoksi sitä 

http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot
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koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali- ja 

terveysministeriöön.  

 

Päätösasiakirjan voi toimittaa joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@stm.fi tai 

postitse osoitteeseen Kirjaamo, sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 

Valtioneuvosto. Päätösasiakirjaan tulee merkitä viite STM068:00/2015. 

 

On mahdollista menetellä myös niin, että valtuusto ottaa kantaa ainoastaan sille 

osoitettuihin, itsehallintoalueeseen kuulumista koskeviin kysymyksiin ja toimittaa 

kannasta päätösasiakirjan STM:öön. Tällöin lausuntopyynnön muihin kysymyksiin 

voidaan ottaa kantaa muussa kunnan toimielimessä. Mikäli kunta katsoo, ettei sen ole 

tarpeen ottaa alueiden muodostumiseen virallista kantaa, lausuntopyyntöön voidaan 

vastata kokonaisuudessaan kunnan valitsemassa toimielimessä eikä päätösasiakirjan 

toimittaminen ole tällöin tarpeen. 

 

Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen laatimisessa. Hallituksen 

esityksestä pyydetään lausunnot keväällä 2016. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai 

ruotsiksi. Ruotsinkieliset lausuntomateriaalit toimitetaan viikolla 48.  

 

Lausunnot pyydetään antamaan 28.1.2016 klo 16.15 mennessä.  Annetut vastaukset 

ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan sähköisesti 

saapuneet lausunnot. 

 

Sähköinen kysely löytyy Internet-osoitteesta:  

https://www.webropolsurveys.com/S/23CD4E7D9E3E90FB.par 

 

Kysely ei välttämättä aukea kaikilla selaimilla. 

 

Lisätietoja kyselystä antavat: 

 

Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, p. 0295163012, tuomas.poysti@stm.fi 

Hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. 02951 63367, pekka.jarvinen@stm.fi 

Finanssineuvos Teemu Eriksson, p. 02955 30177, teemu.eriksson@vm.fi 

 

Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset: 

 

Osastosihteeri Riikka Friberg, p. 02951 63629, riikka.friberg@stm.fi 

Osastosihteeri Jaana Aho, p. 02951 63395, jaana.aho@stm.fi  

 

 

 

Alivaltiosihteeri  Tuomas Pöysti   

 

 

Sosiaalineuvos  Kari Haavisto 

 

 

Finanssineuvos   Teemu Eriksson 

https://www.webropolsurveys.com/S/23CD4E7D9E3E90FB.par
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LIITTEET  Hallituksen aluelinjaus 

  Aluelinjauksen perustelumuistio 

  Diaesitys aluelinjauksesta 

  Hallituksen rahoituslinjaus 

 Kysely tekstitiedostona  

Luettelo Manner-Suomen maakunnista 

 

JAKELU Manner-Suomen kunnat  

 Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon kuntayhtymät 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueet 

 Maakuntien liitot 

 Pelastuslaitokset 

 Kansaneläkelaitos 

 Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto 

 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 Aluehallintovirastot 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet 

 Sosiaalialan osaamiskeskukset  

Saamelaiskäräjät 

Suomen ympäristökeskus 

Liikennevirasto 

Metsähallitus 

Maaseutuvirasto 

Poliisihallitus 

Tilastokeskus 

Verohallinto 

Tekes 

 

Valtioneuvoston kanslia 

Oikeusministeriö 

Sisäministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Maa- ja metsätalousministeriö 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

Työ- ja elinkeinoministeriö  

Ympäristöministeriö 

 

Suomen Keskusta 

Perussuomalaiset 

Kansallinen Kokoomus 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 

Vihreä liitto 

Vasemmistoliitto 

Suomen ruotsalainen kansanpuolue 

Suomen Kristillisdemokraatit 

 

Valtakunnanvoudinvirasto 

Valtakunnansyyttäjänvirasto 

Korkein hallinto-oikeus 

   

Helsingin yliopisto 
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Tampereen yliopisto 

Turun yliopisto 

Itä-Suomen yliopisto 

Oulun yliopisto 

Arene 

 

Suomen Kuntaliitto 

Kunnallinen työmarkkinalaitos 

Akava 

 Elinkeinoelämän keskusliitto   

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 

Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO 

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty 

KEVA 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto 

Suomen yrittäjät 

Keskuskauppakamari 

Lääkäripalveluyritykset LPY 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry 

Sosiaalialan Työnantajat ry 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 

STTK 

Suomen Hammaslääkäriliitto 

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer 

Suomen Lääkäriliitto 

Suomen Yrittäjät 

Svenska Finlands Folkting SFF 

Tehy ry 

Terveyspalvelualan liitto 

Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet 

Valtakunnallinen vammaisneuvosto 

Vammaisfoorumi 

Suomen pelastusalan keskusjärjestö 

 

TIEDOKSI Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula 

 Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä 

Valtiovarainministeri Alexander Stubb 

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 

 Erityisavustaja Hanna-Maija Kause 

 Erityisavustaja Eeva Salmenpohja 

 Erityisavustaja Niina Perälä 

 Erityisavustaja Tiina Ullvèn-Putkonen 

Erityisavustaja Joonas Turunen 

Erityisavustaja Laura Manninen 

Erityisavustaja Sami Miettinen 

Erityisavustaja Tuomas Vanhanen 

 Virkamiesohjausryhmän jäsenet 

Projektiryhmän jäsenet 
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 STM osastot 

- Kirjaamo 

- Hare 

VM osastot 

VM kirjaamo 

 

 


