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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 380
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hal-
lituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudis-
tuksen askelmerkeiksi

HEL 2015-012761 T 00 01 06

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

”Lausuntonaan sosiaali- ja terveyslautakunta ottaa kantaa lausunto-
pyynnön kohtiin 11, 12 ja 13 seuraavasti:

11. Millä keinoin tulisi varmistaa itsehallintoalueiden ja kuntien yhteys 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä?

Kuntia ja itsehallintoalueita velvoittavan hyvinvointia ja terveyden edis-
tämistä koskevan lainsäädännön on muodostettava yhtenäinen koko-
naisuus, jossa kuntia ja itsehallintoalueita koskeva säädöspohja on sa-
ma. Tähän säädöspohjaan on koottava nykyiset hajanaiset erityislain-
säädäntöjen sisältämät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnit-
telua ja toimeenpanoa koskevat säädökset. Näin luodaan pohja yhden-
mukaiselle suunnittelulle, toimenpiteille ja raportoinnille tilanteessa, jos-
sa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päävastuu on kunnalla, mutta 
itsehallintoalueella tehdään merkittävä osa tästä työstä. Tätä varten ei 
tule luoda uusia erillisiä rakenteita.

12. Vapaamuotoisia huomioita hallituksen aluelinjauksesta.

Hallituksen linjauksen mukainen itsehallintoaluejako johtaisi väestö-
määrältään ja kantokyvyltään hyvin erikokoisiin ja erilaisiin alueisiin. 
Hallituksen linjauksessa korostetaan valtion ohjauksen vahvistamista. 
Itsehallintoalueiden erilaisuus ja suuri määrä, yhteensä 18, vaikeuttaisi 
merkittävästi valtion ohjausta.

13. Vapaamuotoisia huomioita hallituksen rahoituslinjauksesta. 

Rahoitusratkaisulla on kyettävä ohjaamaan palvelujen vaikuttavuutta ja 
yhdenvertaisuutta koko maassa, mikä vähentää itsehallintoalueiden au-
tonomiaa. Itsehallintoalueiden hallintoa koskevan lainsäädännön on 
otettava tämä huomioon.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Onnistuessaan hyvällä sosiaali- ja terveydenhuollon vertikaalisella ja 
horisontaalisella integraatiolla sekä huolellisesti toteutetulla talousoh-
jauksella voisi olla huomattavia välillisiä kansalaisten yhdenvertaisuutta 
sekä sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia parantavia vaikutuksia.”

Käsittely

1. Vastaehdotus:
Joonas Leppänen: Lisätään kohtaan (6) viimeiseksi lauseeksi:

Tästäkin syystä olisi järkevää, että itsehallintoalueiden määrä vastaa 
sote-alueiden määrää"

Kannattaja: Anna Vuorjoki

2. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kohta 8 (vastaus kysymykseen 13) muotoon
"Itsehallintoalueilla tulee olla valtaa määritellä tarvittavan rahoituksen 
suuruutta, koska niillä on paras asiantuntemus palveluiden tarpeesta ja 
palveluiden järjestämiseen vaadittavista resursseista."

Kannattaja: Joonas Leppänen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kohtaan (6) viimeiseksi lauseeksi: Tästäkin syystä 
olisi järkevää, että itsehallintoalueiden määrä vastaa sote-alueiden 
määrää"

Jaa-äänet: 8
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen, 
Tuula Salo, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 3
Joonas Leppänen, Laura Nordström, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Gunvor Brettschneider, Jouko Malinen

Poissa: 0

Jäsen Joonas Leppäsen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle 
äänin 3 - 8 (tyhjiä 2).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kohta 8 (vastaus kysymykseen 13) muotoon
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"Itsehallintoalueilla tulee olla valtaa määritellä tarvittavan rahoituksen 
suuruutta, koska niillä on paras asiantuntemus palveluiden tarpeesta ja 
palveluiden järjestämiseen vaadittavista resursseista."

Jaa-äänet: 9
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen, 
Laura Nordström, Tuula Salo, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Mark-
ku Vuorinen

Ei-äänet: 3
Gunvor Brettschneider, Joonas Leppänen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Jouko Malinen

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle ää-
nin 3 - 9 (1 tyhjä).

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hallituksen linjaus
2 Hallituksen linjausten perustelumuistio
3 Diaesitys hallituksen linjauksista
4 Hallituksen rahoituslinjaus
5 Lausuntopyyntö
6 Lausuntopyyntökysely

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut 20.10. ja 7.11.2015 teke-
millään päätöksillä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistami-
sesta sekä perustettavien itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2015 4 (5)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/12
15.12.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi +358 9 655 783 FI02012566

Linjauksen mukaan itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yk-
sin tai lailla säädettävät kolme itsehallintoaluetta tukeutuen lailla sää-
dettävän työnjaon mukaisesti vaativimmissa palveluissa muiden itse-
hallintoalueiden palvelurakenteisiin siten, että sosiaali- ja terveyden-
huollossa on maassa 15 selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla sote-
palvelut järjestetään. Hallituksen aluejakoa koskeva linjaus, linjausta 
perusteleva muistio ja linjausta koskeva diaesitys ovat esityslistan liit-
teinä nro 1, 2 ja 3.

Hallituksen rahoituksen uudistamista koskevan linjauksen mukaan kun-
nilla ei voi jatkossa olla merkittävää vastuuta sosiaali- ja terveydenhuol-
lon rahoituksesta. Itsehallintoalueiden rahoitusta valmistellaan ensisijai-
sesti valtion rahoitusvastuun pohjalta, minkä lisäksi myös osittain aluei-
den omaan verotusoikeuteen perustuvaa ratkaisua selvitetään. Halli-
tuksen rahoituslinjaus on liitteenä nro 4.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät kunnilta 
ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot hallituksen linjauksista 
28.1.2016 klo 16.15 mennessä. Lausuntopyyntö on esityslistan liitteenä 
nro 5. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jonka ky-
symykset ovat esityslistan liitteenä nro 6.

Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueet muodostetaan maa-
kuntajaon pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausunnossaan kantaa 
siihen, minkä maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoaluee-
seen kunta katsoo kuuluvansa sekä perustelemaan kannanottonsa.

Kaupunginhallitus pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnan, pelastuslau-
takunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot 16.12.2015 mennessä, 
minkä vuoksi asia on käsiteltävä tässä kokouksessa.

Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa ko-
kouksessaan 14.12.2015 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan 
lautakunnan jäsenille.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hallituksen linjaus
2 Hallituksen linjausten perustelumuistio
3 Diaesitys hallituksen linjauksista
4 Hallituksen rahoituslinjaus
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5 Lausuntopyyntö
6 Lausuntopyyntökysely

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


