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Salo, Tuula varajäsen

Muut

Vesikansa, Sanna kaupunginhallituksen varaedustaja
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Mäki, Tiina osastopäällikkö
Peiponen, Arja vs. osastopäällikkö
Simoila, Riitta osastopäällikkö
Sulavuori, Maarit vs. osastopäällikkö
Ylisipola, Helena osastopäällikkö
Puukka, Vesa tiedottaja
Korhonen, Soili suunnittelija
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Pellinen, Jukka hallintoylilääkäri
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Puheenjohtaja

Maija Anttila 232-240 §

Esittelijät
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Juha Jolkkonen va. virastopäällikkö
232-239 §

Arja Peiponen vs. osastopäällikkö
240 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen suunnittelija
232-240 §
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§ Asia

232 Sotep/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

233 Sotep/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

234 Sotep/3 Ilmoitusasiat

235 Sotep/4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle halli-
tuksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

236 Sotep/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle halli-
tuksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotta-
misesta

237 Sotep/6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Roihu-
vuoren monipuolisen palvelukeskuksen hankesuunnitelmasta

238 Sotep/7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen osallistuminen koulutustapah-
tumaan

239 Sotep/8 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

240 Sotep/9 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 232
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päätti valita esittelijän ehdotuksesta poiketen pöytäkirjantarkastajaksi 
jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran ja varatarkastajaksi jäsen Markku Vuori-
sen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran ja 
varatarkastajaksi jäsen Jouko Malisen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 233
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että tämän kokouksen päätökset 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 234
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset ja muut tie-
dotusluonteiset asiat (asiakirjat ovat nähtävänä sosiaali- ja terveyslau-
takunnan kokouksessa):

Kvsto 14.9.2016 § 228 Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen va-
linta

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. myöntää Johanna Laisaarelle vapautuksen sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
2. valita Nelli Nurmisen Jouko Malisen henkilökohtaiseksi varajäsenek-
si vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kvsto 14.9.2016 § 234 Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteu-
tumisen seuranta

Khs tietotekniikkajaosto 12.9.2016 § 18 Kaupunginhallituksen tietotek-
niikkajaoston kokoontuminen syyskaudella 2016

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 235
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hal-
lituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi 
laeiksi

HEL 2016-009636 T 03 00 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän muutetusta esityksestä poikkeavan lausunnon:

”Lausuntonaan sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa lausuntopyynnön 
kohtiin 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 25, 28, 39 ja 40 
seuraavasti:

Kysymyksiä uudistuksen tavoitteista

1.  Voidaanko esityksellä kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja 
sekä parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta? Jos ei, niin miten 
ehdotusta tulisi siltä osin muuttaa?

Esitettävässä lainsäädännössä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 
on kiinnitetty laaja-alaisesti huomiota. Esitykseen sisältyy terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventumista ja palvelujen yhdenvertaista saatavuut-
ta edistäviä toimenpiteitä, jotka ovat toteutettavissa erityisesti suurim-
missa maakunnissa. Tavoitteen toteuttamiseksi on tärkeää varmistua 
siitä, että järjestäjällä on riittävät keinot huolehtia ohjauksesta ja palve-
luketjujen ja -kokonaisuuksien toimivuudesta. Palvelujen tuottajien oh-
jaaminen toteutuu parhaiten, kun terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
nen tulee huomioitavaksi jo sopimuksissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuunjaon tulee olla selkeä ja 
toimijoiden määrittelyn konkreettista erityisesti maakunnan ja kunnan 
välisessä yhteistyössä. Kunnan on voitava toimia kokonaisvastuullisesti 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kunnalla on oltava myös riit-
tävät kannustimet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Osin haas-
teellisena voidaan nähdä tilanne, jossa kunta ei voisi ryhtyä hyvinvointi-
kertomuksen perusteella tarpeellisiin toimenpiteisiin, mikäli toimenpiteet 
koskisivat maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluja. Maakunnan rooli 
asiantuntijatuen antamisessa kunnalle ei esityksessä täysin täsmenny.

Esityksessä mainitaan, että kuntien ja maakuntien välisen yhteistyön 
toteutumiseksi tarvitaan sitä tukevat yhteistyörakenteet ja -tavat. Ra-
kenteellisen sosiaalityön huomioiminen hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen kokonaisuudessa on keskeistä. Tämä sijoittuisi luontevasti 
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osaksi maakunnan antamaa asiantuntijatukea. Sosiaalisen raportoinnin 
keinoin on mahdollista vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Kunnan muiden toimijoiden rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistämises-
sä kasvaa, mikä edistää kuntalaisten terveys- ja hyvinvointierojen ka-
ventamista. Kun sosiaali- ja terveyspalveluissa siirrytään kohti suurem-
pia keskitetysti ohjattuja kokonaisuuksia, tulevat kunta- ja aluekohtaiset 
erot mahdollisesti tasoittumaan. Vahvimmat edellytykset terveys- ja hy-
vinvointierojen kaventamiselle on suurimmissa maakunnissa. Tervey-
den ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa vaatii myös sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ammatillista osaamista ennalta ehkäisevän työn suun-
nittelemiseksi ja sen koordinoimiseksi. Maakunnan ja kuntien resurs-
sien jaossa tämä on otettava huomioon.

Terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista on tarkoituksenmukaista 
tarkastella asiakastarpeiden ja niihin perustuvan asiakassegmentoinnin 
näkökulmasta. Tähän liittyvällä toiminnan suunnittelulla ja seurannalla 
on mahdollista tarvittaessa kohdentaa ja priorisoida palveluita tavoitetta 
edistävällä tavalla. Priorisoimalla oikein valittuja asiakassegmenttejä on 
mahdollista paitsi kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja, myös lisätä pal-
velujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Toisaalta on tärkeää säilyttää hy-
vinvointipalveluiden universaalius, toisin sanoen kaikilla kansalaisilla 
hyväosaiset mukaan luettuna pitää olla oikeus laadukkaisiin julkisiin so-
siaali- ja terveyspalveluihin. Tämä on keskeistä veronmaksuhalukkuu-
den ja sitä kautta palveluiden rahoituksen kannalta.

Terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen näkökulmasta on varmistut-
tava yhteistyövalmiuksista toimijoiden välillä ja palveluntuottajien sitout-
tamisesta asetettuihin tavoitteisiin. Keskeistä on, että lainsäädäntöä uu-
distetaan siten että tietoa voidaan saada, käyttää ja hyödyntää nykyistä 
paremmin.

Esityksessä palvelujen tasa-arvoinen tuottaminen on huomioitu. Yh-
denvertaisuuden toteutuminen edellyttää usein erityisen tuen tarpeessa 
olevien asiakasryhmien kohtaamista yksilöivän tarpeen tunnistavasti. 
Erityisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden palvelujen osalta tärkeää 
on palveluneuvonnan ja -ohjauksen tai muun ohjaavan tuen tehostami-
nen siltä osin kuin tällä asiakasryhmällä on haasteita asioida itsenäi-
sesti uudistetussa toimintaympäristössä.

Palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta Helsinki 
ja pääkaupunkiseutu muodostavat luontevan palvelukokonaisuuden, ei-
kä Uudenmaan maakunnan kokonaisuuteen kuuluminen tuo erityistä li-
säarvoa ainakaan peruspalvelujen osalta.
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Esityksen arviointia vaikeuttaa lainvalmistelun eriaikaisuus valinnanva-
pauslainsäädännön sekä ns. monikanavarahoituksen yksinkertaistami-
seen liittyvän lainsäädännön valmistelun ja arvioinnin kanssa. Palvelu-
jen yhdenvertaisen saatavuuden turvaaminen on erityisen tärkeää pää-
tettäessä valinnan vapauden toteuttamismalleista. Valinnanvapauden 
toteuttamisen malli ratkaisee, kaventaako uusi rakenne väestön ter-
veys- ja hyvinvointieroja ja kuinka hyvin kustannusten kasvua voidaan 
hillitä. Jos uudella mallilla taataan varsinkin erityisen tuen tarpeessa 
olevien ihmisten eheä ja moniammatillinen palveluketju, voivat tervey-
serot kaventua.

2. Antaako esitys riittävät edellytykset saavuttaa 3 miljardin euron kus-
tannusten kasvun hillinnän tavoite? Jos ei, miten tavoitteen saavuttami-
sen edellytyksiä voitaisiin parantaa?

Uudistus voi parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannustehok-
kuutta, kun palvelutuotantoa on mahdollista keskittää suurempiin koko-
naisuuksiin. Suurempina kokonaisuuksina kehitettävät toimintamallit 
mahdollistavat sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden tarkoituksen-
mukaisen keventämisen ja päällekkäisyyksien purkamisen. Laajempi 
toimintakokonaisuus antaa myös tehokkaammat edellytykset digitali-
saation hyödyntämiselle toiminnan kehittämisessä.

Tavoitteena tulee olla integroitu ja yksikanavarahoitteinen palvelujärjes-
telmä, jossa asiakasmaksut eivät merkittävästi nouse. Työterveyshuol-
lon tulee olla osa maakuntauudistusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisuudistusta. Myös aikuisikäisten työssä käyvien palvelut on 
nähtävä osana samaa palvelukokonaisuutta sekä palvelujen järjestämi-
sen ja tuottamisen että rahoituksen näkökulmasta.

Kustannusten kasvuvauhdin tavoiteltu hidastuminen edellyttää raken-
teiden uudistamisen lisäksi ennen kaikkea radikaaleja toimenpiteitä pal-
velujen ja toimintamallien uudistamiseksi. Kustannusten kasvun hallin-
taan on vahvemmat edellytykset pääkaupunkiseudulla ja suurissa maa-
kunnissa. Esitetyt maakunnat ovat väestöpohjiltaan hyvin erikokoisia ja 
osa maakunnista on väestöpohjaltaan aivan liian pieniä, mikä vaikeut-
taa kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämistä. Maakuntia tulisikin ol-
la selvästi esitettyä vähemmän, siksi lakiesitystä tulisi korjata niin, että 
maakuntien lukumäärä olisi asiantuntijoiden suosittelemat 12. Se antai-
si lakiesitystä paremmat edellytykset suunnitella päivystykset, turvata 
pitkälle koulutettujen ammattiosaajien monipuolinen saanti jne. Tämä 
antaisi lakiesitystä paremmat edellytykset suunnitella maakuntien toi-
minnot tasavahvempien maakuntien järjestämisvastuulle. Uusimaa olisi 
tällöinkin selvästi suurin järjestäjä. Pienempi järjestäjien määrä ja suu-
remmat maakunnat turvaisivat esitettyä paremmin uudistuksen tavoit-
teet, kuten kustannustason hallinnan. Kustannussäästöt eivät saa joh-
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taa asiakasmaksujen nousemiseen eivätkä palvelutason heikentymi-
seen, jotta uudistus ei kasvata eriarvoisuutta eikä uhkaa palveluiden 
yhdenvertaista saatavuutta eri sosioekonomisissa ryhmissä.

Kysymyksiä maakuntalaista

5. Maakuntalain 2 luvussa määritellään maakunnan tehtävät. Onko 
maakunnalle esitetty tehtäväkokonaisuus uudistuksen tavoitteiden nä-
kökulmasta tarkoituksenmukainen?

Vastausvaihtoehto B (kyllä pääosin)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta esitetty tehtäväkokonai-
suus on pääosin tarkoituksenmukainen. Kunnan ja maakunnan välinen 
vastuunjako kohdan 2 tehtävien osalta ei ole täysin yksiselitteinen. Eh-
käisevien palveluiden käsitettä on syytä määritellä tarkemmin muun 
muassa suhteessa lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden ehkäiseviin 
terveyden ja hyvinvoinnin palveluihin. Ehkäisevän päihdetyön näkökul-
masta alueellisen alkoholihallinnon tehtävien sijoittaminen maakuntaan 
edistänee lain tavoitteiden saavuttamista.

Maahanmuuton ja muun väestön kasvun lisäksi pääkaupunkiseutu kan-
taa vastuuta erityisistä sosiaalisista ongelmista kuten segregaatiosta ja 
asunnottomuudesta.  Vaikuttava terveys- ja hyvinvointierojen kaventa-
minen metropolialueella edellyttää muuta maata tiiviimpää yhteistyötä 
muun muassa kaupunkisuunnittelun, elinkeinopolitiikan, työllisyyspalve-
lujen ja koulutuspalvelujen kanssa. Käytännössä tämä edellyttää erityi-
sen tiivistä yhteistyötä kaupungin sisällä eri sektoreiden kanssa ja pai-
kallista johtamista, sillä haasteet ovat luonteeltaan paikallisia.

Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käsitteen tulisi olla 
yhdenmukainen muualla esitetyssä lainsäädännössä käytettyihin ter-
meihin nähden.

7. Maakuntalain 9 luvussa säädetään maakunnan palvelulaitoksesta. 
Onko siitä esitetty säädettäväksi tuottamisen organisoinnin näkökul-
masta tarkoituksenmukaisesti?

Vastausvaihtoehto B (kyllä pääosin)

Esitys on pääosin tarkoituksenmukainen. Myönteistä on julkisen vallan 
käytön ja viranomaistyön selkeytyminen ja käytäntöjen yhdenmukaistu-
minen siirryttäessä suurempiin toimintakokonaisuuksiin. Maakuntalain 
tulee olla kuntalain tapaan joustava ja mahdollistava niin, että kuntien 
ja maakuntien yhteistyö ja mahdollisuus sopia palvelujen hoitamisesta 
turvataan. Maakuntalakiin tulee lisätä säännös, joka mahdollistaa maa-
kunnan ja kuntien välisen yhteistyön ja sopimisen sekä tehtävien hoita-
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misen samaan tapaan kuin yhteistyö kuntien kesken on kuntalain mu-
kaan mahdollista. Maakuntien ja kuntien joustava mahdollisuus sopia 
tehtävistä on perusteltua myös siksi, että se mahdollistaa maakuntien 
keskuskaupunkien ja suurempien kaupunkiseutujen erityisroolin huo-
mioon ottamisen annettavassa lainsäädännössä. Kunnilla tulee olla 
mahdollisuus sosiaali- ja terveydenhuollon valinnan vapauden piirissä 
olevien palvelujen tuottamiseen joko omana toimintana tai omistamis-
saan yhtiöissä. Maakunnan järjestäjäroolin ja maakunnan palvelulaitok-
sen tuottajaroolien välinen työnjako ja vastuut on syytä kuvata mahdol-
lisimman täsmällisesti ja myös kaikin keinoin välttää tarpeettomien hal-
linnollisten rakenteiden muodostuminen. Väestöpohjaltaan pienemmis-
sä maakunnissa palvelulaitoksen ja sitä ohjaavan järjestäjän riittävää 
osaamista ja resursointia on vaikeaa varmistaa, ja osa maakunnista jää 
siksi liian pieniksi.

Lain tavoitteet on mahdollista saavuttaa varmistumalla palvelulaitoksen 
ja palveluntuottajien ohjauksesta ja tehokkaasta tiedonkulusta toimijoi-
den välillä. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota edellyt-
tävien asiakasryhmien ja palvelukokonaisuuksien, kuten ikääntyneiden, 
mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tai vammaisten osalta haasteena 
voi olla mahdollinen lisääntyvä kompleksisuus asiakkaan näkökulmas-
ta. Tiedonkulun ongelmien realisoituessa palvelujen integraatio saattaa 
heikentyä.

Erityisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille tärkeää ovat asiakkaille tar-
koituksenmukaiset saumattomat palvelukokonaisuudet.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitaitoisen ja motivoituneen henki-
löstön saamiseksi ja ylläpitämiseksi on syytä varmistua siitä, että palve-
lulaitoksen tehtävät muodostavat mielekkään kokonaisuuden. Täten 
vältetään tehtävänkuvien ja sitä kautta osaamisen kapeutuminen. Tätä 
tavoitetta edistää osaltaan myös maakunnalle asetettu velvollisuus 
osaamisen kehittämiseen.

Kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista

10. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 4 §:ssä säädettäisiin 
palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan 
palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä asiak-
kaita, mutta säännöksen mukaisten edellytysten täyttyessä palveluja 
voidaan koota suurempiin kokonaisuuksiin. Onko säännös palvelujen 
saatavuuden näkökulmasta tarkoituksenmukainen?

Vastausvaihtoehto A (kyllä)

Suuremmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudet tehos-
tavat toimintaa yhdenmukaistamalla toimintatapoja, keventämällä ra-
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kenteita ja edistämällä digitalisaatiota. Palvelujen saatavuuden alue-
kohtaisia eroja voidaan suuremmissa kokonaisuuksissa tasoittaa. Digi-
talisaatio, etäpalvelut ja asiakkaiden lähelle jalkautuvat palvelut edistä-
vät palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Lisäksi on tärkeää, että 
ne palvelupisteet, joissa on asioitava usein, sijaitsevat lähellä asiakkai-
ta.

On syytä huomioida, että Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviras-
to sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ovat jo nyt ylivoimai-
sesti maan suurimmat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot. Pää-
kaupunkiseutu muodostaa luontevan palvelukokonaisuuden, eikä Uu-
denmaan maakunnan kokonaisuuteen kuuluminen tuo erityistä lisäar-
voa ainakaan peruspalvelujen saatavuuden tai saavutettavuuden osal-
ta.

11. Maakunnat muodostavat 5 yhteistyöaluetta, joista kussakin on 3–4 
maakuntaa. Yhteistyöalueeseen kuuluvat maakunnat laativat sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämislain 16 §:n mukaisen yhteistyösopimuk-
sen. Siinä maakunnat sopivat keskinäisestä yhteistyöstä palvelujen jär-
jestämisessä ja toteuttamisessa. Sopimus on oikeudellisesti maakuntia 
sitova. Onko sopimuksen sitovuus perusteltua? 

Vastausvaihtoehto A (kyllä)

Ehdotetun lainsäädännön perustuessa useamman maakunnan malliin, 
sitova sopimusrakenne on edellytys lain tavoitteiden saavuttamiselle. 
Sitoutuminen alueellisen yhteistyöhön on ratkaisevaa paitsi kustannus-
tehokkuuden, myös asiakkaiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 
Laadittavassa sopimuksessa on mahdollista huomioida alueiden eri-
tyistarpeita.

12. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 16 §:n mukaan laadit-
tavassa yhteistyösopimuksessa on sovittava toimenpiteet palvelujen in-
tegraation varmistamiseksi. 23 §:n mukaisesti palvelun tuottajan velvol-
lisuutena on valmistaa palveluketjujen integraation toteutuminen ja toi-
mittava integraation edellyttämässä yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa. Ovatko säännökset riittäviä asiakaslähtöisen integraation to-
teutumiseksi? 

Vastausvaihtoehto B (kyllä pääosin)

Palveluintegraatio on uudistuksen keskeinen tavoite ja säännöksiä voi-
daan pääosin pitää riittävinä asiakaslähtöisen integraation toteutumisel-
le. Järjestämisen, rahoituksen ja tiedon integraatio on edellytyksenä 
uudistuksen onnistumiselle ja monituottaja- ja valinnanvapausmallin to-
teutumiselle.
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Lainsäädännön on mahdollistettava tiedon yhteentoimivuus, tehokas ja 
oikea-aikainen tiedonkulku, tiedon käytettävyys ja tietojen luovuttami-
nen myös moniammatillisessa ja monitoimijaisessa palveluympäristös-
sä. Nykyinen lainsäädäntö ei tue tätä näkökohtaa esimerkiksi tiedon-
luovutustilanteissa.

Palveluntuottajille asetettava velvollisuus huomioida asiakkaan asia-
kassuunnitelman perusteella saamat palvelut integroituna kokonaisuu-
tena on pääosin kannatettava. On kuitenkin syytä huomioida tietosuoja-
näkökulma silloin, kun asiakkaan palveluiden tuottamiseen vain osin 
osallistuvalla taholla on rajoitettu tarve asiakkuutta koskeville laajem-
mille arkaluonteisille tiedoille.

13. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaan valtion ohjaus-
ta vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa (19 §, 4 luku, 6 luku). 
Onko tämä uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta perusteltua? 

Vastausvaihtoehto C (ei pääosin)

Maakuntien itsehallinnon ja valtion tiukan ohjauksen välinen suhde on 
arvioitava uudelleen. Järjestämislain mukainen esitys rajoittaa käytän-
nössä maakuntien itsehallinnon lähes tyystin ja luo epätarkoituksenmu-
kaista byrokratiaa. Valtion ja maakuntien välinen ohjaussuhde pitää 
muokata uudelleen niin, että se tukee maakuntien itsehallintoa, mutta 
jättää kuitenkin maakuntien ja valtion keskinäiselle yhteistyölle ja toi-
mintojen koordinaatiolle riittävät edellytykset, mikä on palvelujen saata-
vuuden ja yhdenvertaisuuden kannalta tärkeätä.

Järjestämislaissa esitetty rahoituksen järjestely valtion kautta asettaa 
erityisiä vaatimuksia rahoitusosuuksia säätelevien tarvetekijöiden mää-
rittelylle. Helsingin ja pääkaupunkiseudun erityispiirteet ja erityiset pal-
velutarpeet tulee huomioida todellisina ja täysimääräisinä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluiden osalta nykyistä vahvem-
paa valtionohjausta ei voida kaikilta osin pitää perusteltuna ja se on ris-
tiriidassa maakunnan itsehallinnon kanssa. Lainsäädäntöuudistuksen 
tulisi mahdollistaa olemassa olevien, esimerkiksi jo alueellisesti keski-
tettyjen tukipalveluratkaisujen hyödyntäminen silloin, kun niiden toimin-
nan siirtäminen yhtä tai useampaa maakuntaa palvelevaksi on tarkoi-
tuksenmukaista. Valtion määrittämä raamibudjetointi on riittävän vahva 
tukipalvelujen ohjauskeino, ja maakunnilla tulee olla mahdollisuus tuki-
palvelujen järjestämiseen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Tukipal-
veluiden keskittämisyksiköistä pitäisi luopua ja poistaa niitä koskevat 
lakiehdotukset tai niiden keskittäminen voidaan siirtää maakuntien yh-
teistyöalueiden vastuulle.
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14. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 22 §:n mukaan maa-
kunnan on omassa toiminnassaan erotettava sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestäminen ja palvelujen tuottaminen. Onko järjestämisen ja 
tuottamisen erottaminen uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta tarkoi-
tuksenmukaista? 

Vastausvaihtoehto D Ei

Järjestämisen ja tuottamisen erottamisesta voi seurata monia ongel-
mia. Palvelujen kokonaisuus voi hämärtyä ja integraatiotavoitteiden to-
teutuminen vaarantua, kun tuotanto pirstoutuu monille eri tuottajille. 
Vaarana on yhtiöiden osaoptimointi, vastuun ja kustannusten siirtely, 
yli- ja alihoito sekä palveluketjujen pirstoutuminen. Demokratia päätök-
senteossa heikkenee, jos maakuntavaltuustoille jää vain tilaajan rooli, 
eikä niille jää valtaa vaikuttaa palveluiden tuotantoon ja sisältöön.

15. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 22 §:n mukaan maa-
kunnalla on yhtiöittämisvelvollisuus maakunnan hoitaessa sosiaali- ja 
terveydenhuollon tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla tai jos palve-
lut ovat valinnanvapautta koskevissa säännöksissä tarkoitetun laajan 
valinnanvapauden piirissä. Onko ratkaisu tarkoituksenmukainen? 

Vastausvaihtoehto D Ei

Yhtiöittäminen siirtäisi julkiset palvelut osakeyhtiölain piiriin. Sen mu-
kaan yhtiön johdon on edistettävä yhtiön etua, joten kokonaisvaltaisen 
hyvän huomioiminen on vaikeaa. Yhtiön kannalta järkevä toiminta ei 
välttämättä ole yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta järkevää. 
Yhtiöittäminen vähentää demokratiaa ja maakuntavaltuustojen valtaa. 
Jos yhtiöittämistä päätetään edellyttää, säännökset julkisuuslain ulotta-
misesta sote-palveluja tuottaviin yhtiöihin ovat tärkeitä. Lisäksi maakun-
nan palvelukeskuksen alaisten yhtiöiden hallituksissa tulisi olla poliitti-
nen edustus.

16. Muut vapaamuotoiset huomiot sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-
tämislaista.

On syytä huomioida kunnan ja maakunnan riittävä ja velvoittava yhteis-
työ uudessa toimintaympäristössä. Eri toimijoiden välisen yhteistyön 
onnistumisessa sopimustenhallinta nousee keskeiseksi. Ehdotettu malli 
luo tarvetta uudenlaiselle sopimusosaamiselle julkisella sektorilla.

Maakunnan eli järjestäjän tulee sitoa kaikki palvelujen tuottajat yhdessä 
yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, ammattioppilaitosten ja järjestöjen 
kanssa huolehtimaan terveydenhuollon ja sosiaalialan henkilöstön kou-
lutuksesta ja tieteellisestä tutkimuksesta sekä kehittämään näitä aloja 
yhdessä.
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Opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta tulee varmistaa. Sen osalta on 
lisäksi tarkoituksenmukaista, että jatkossa myös yliopistotasoiseen so-
siaalitieteelliseen tutkimukseen olisi mahdollista saada valtion rahoitus-
ta terveystieteellisen ja lääketieteellisen tutkimuksen lisäksi.

Kysymyksiä voimaanpanolaista

19. Väliaikaishallinnosta sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtä-
vistä ja toimivallasta säädetään voimaanpanolain 2 luvussa. Onko vä-
liaikaishallinnosta säädetty riittävällä tavalla? 

Vastausvaihtoehto A (kyllä)

Muutoksessa keskeisenä haasteena on toiminnan jatkuvuuden turvaa-
minen ja asiakkuuksiin liittyvien tietojen siirto eheyden kärsimättä.

20. Voimaanpanolain 14 §:n mukaan kunnallisia sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluja tuottavissa organisaatioissa työskentelevä henkilöstö 
siirtyisi maakuntien palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mu-
kaisesti. Lisäksi henkilöstö, joka muualla kunnan hallinnossa tai tukipal-
veluissa tekee pääasiallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä, 
siirtyisi maakuntien palvelukseen. Onko henkilöstön siirtymisestä esitet-
ty säädettäväksi henkilöstön aseman näkökulmasta tarkoituksenmukai-
sesti? 

Vastausvaihtoehto B (kyllä pääosin)

Henkilöstön aseman näkökulmasta säädettäväksi esitetty liikkeenluo-
vutuksen periaatteiden mukaisesti tapahtuva siirto on perusteltua sosi-
aali- ja terveydenhuollossa tällä hetkellä työskentelevän henkilöstön 
osalta. 

Tukipalveluiden osalta siirron tulisi kuitenkin perustua tarkempaan sel-
vitykseen tehtävien jakautumisesta ja siirto tulisi tehdä tarkoituksen- ja 
tarpeenmukaisesti esimerkiksi henkilötyövuosi- eikä henkilöperustei-
sesti. Tällä turvataan myös kunnan muiden tehtävien jatkuvuus, eikä 
maakuntaan siirry perusteettomasti ylimääräisiä resursseja tukipalvelui-
den osalta. 

Hallinto- ja tukipalveluiden osalta tehtävien siirrossa on syytä huomioi-
da myös uudistuksessa suunnitellut suuremmat kokonaisuudet ja mah-
dollinen tehtävien päällekkäisyys maakuntaan siirtyvien nykyisten toi-
mintojen kesken.

25. Muut vapaamuotoiset huomiot voimaanpanolaista.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto sekä Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiiri ovat ylivoimaisesti maan suurimmat sosiaali- 
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ja terveydenhuollon organisaatiot. On ilmeistä, että kaikki tuotannon 
ohjaukseen ja tuotannon muutoksiin liittyvät haasteet ovat moninkertai-
sia pääkaupunkiseudulla muuhun maahan verrattuna. Harmonisointiin 
ja muutosten toteuttamiseen liittyvät riskit ovat taloudellisesti merkittä-
vimpiä ja niiden toteutuminen todennäköisempää. Samoin palvelutason 
heikkenemisen riskit organisaatioita uudistettaessa koskettavat Uuden-
maan maakunnassa noin neljäsosaa maan koko väestöstä. Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen ohjauksen irrottaminen maakunnalliseksi toiminnaksi 
voi vaikeuttaa yhteiskunnallisten haasteiden ja muutosten hallintaa 
pääkaupunkiseudun erityiskysymyksissä.

Muutoksen valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvät muutoskustannukset 
(kuten valmistelu- ja muutosorganisaatioiden, muutososaamisen kehit-
tämisen sekä ICT-kustannukset) tulevat olemaan huomattavat ja niihin 
tulee varautua.

Kysymykset maakuntien rahoituslaista

28. Ovatko maakuntien valtion rahoituksen määräytymisessä käytettä-
vät palvelujen käyttöä kuvaavat tarvetekijät (luku 3, ml. uusi hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisen kerroin) ja niiden painokertoimet perustel-
tuja? 

Vastausvaihtoehto B (kyllä pääosin)

Tarvetekijöiden arvioimiseksi ja raportoimiseksi tarvittavaa tietotuotan-
toa on parannettava nykyisestä. Kansallisesti yhdenmukaiset määritte-
lyt, kirjaamisen käytännöt ja raportoinnin teknisten edellytysten varmis-
taminen nousevat keskeisinä esille.

Uudistuksessa on kiinnitettävä huomiota käytettyjen termien johdonmu-
kaisuuteen esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoi-
men sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osalta. Tarvetekijöi-
den kriteeristöä tulee voida tarkastella kriittisesti tarkentuvan tutkimus-
tiedon valossa. Painoarvoa tulisi antaa kahden tai useamman tarveteki-
jän samanaikaiselle ilmenemiselle.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin toimii maakunnissa ra-
hoitusta suuntaavana tekijänä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
noustessa primääristi kunnan tehtäväksi, tulee myös kunnille löytyä 
tehtävään riittävät kannustimet.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimessa määrääviksi teki-
jöiksi nousevat ikääntyvyys ja sairastavuus. Lakiuudistuksen tavoittei-
den toteuttamiseksi tärkeää on huomioida myös ennaltaehkäisyn talou-
dellisten edellytysten turvaaminen.
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Metropolialueen osalta rahoituksen määräytymiskysymyksenä korostu-
vat väestöryhmät, joiden osalta tarvetekijöitä ei ole riittävästi huomioitu, 
eivätkä tarvetekijöiden raportointiin tarvittavat tiedot ole aina riittävän 
kattavina ja eheinä saatavilla.

Helsingissä ja muulla pääkaupunkiseudulla on metropolialueille tyypilli-
siä yhteiskunnallisia haasteita, joihin vastaaminen on merkittävä perus-
te pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveyspalvelujen erilliselle ohjauk-
selle. Pääkaupunkiseudulla asuu Suomen ulkomaalaistaustaisista lä-
hes puolet. Erityisesti työikäisessä väestössä maahanmuutto on merkit-
tävin väestön kasvun tekijä. Vuonna 2030 ulkomaalaistaustaisten osuu-
den ennustetaan olevan jo 23-28 prosenttia pääkaupunkiseudun kau-
punkien väestöstä.

Maahanmuuton ja muun väestön kasvun lisäksi Helsinki ja muu pää-
kaupunkiseutu kantavat vastuuta erityisistä sosiaalisista ongelmista ku-
ten segregaatiosta ja asunnottomuudesta.  Vaikuttava terveys- ja hy-
vinvointierojen kaventaminen metropolialueella edellyttää muuta maata 
tiiviimpää yhteistyötä kaupunkisuunnittelun, elinkeinopolitiikan, työlli-
syyspalvelujen ja koulutuspalvelujen kanssa. Käytännössä tämä edel-
lyttää tiivistä yhteistyötä eri sektoreiden kanssa ja paikallista johtamista, 
sillä haasteet ovat luonteeltaan paikallisia.

Kysymykset muista lakiluonnoksista

39. Onko eläkkeiden rahoittamisesta esitetty säädettäväksi tarkoituk-
senmukaisesti? 

Vastausvaihtoehto C (ei pääosin)

Eläkevastuut ovat erilaiset kuntien eläkevakuutuksessa ja yksityisellä 
sektorilla käytössä olevissa eläkevakuutuksissa. Tämä asettaa julkisen 
ja yksityisen sektorin eriarvoiseen asemaan kilpailutilanteessa.

40. Vapaamuotoiset huomiot henkilöstön asemasta ja/tai työnantajae-
dunvalvonnasta sekä eläkkeistä.

Muutoksessa työnantajan on kyettävä varmistamaan riittävä muutok-
sen tuki henkilöstölle, jotta voidaan turvata palveluiden jatkuvuus ja 
osaamisen säilyminen. Myös osaamisen johtamisen jatkuvuus nousee 
keskeiseksi uudenlaisten osaamishaasteiden edessä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Onnistuessaan hyvällä sosiaali- ja terveydenhuollon vertikaalisella ja 
horisontaalisella integraatiolla sekä huolellisesti toteutetulla talousoh-
jauksella voi olla huomattavia kansalaisten yhdenvertaisuutta sekä so-
siaalista ja terveydellistä hyvinvointia parantavia vaikutuksia.”
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Käsittely

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti: Kysymyksen 16 vastauksen toi-
sen ja kolmannen kappaleen paikkaa vaihdetaan keskenään.

Vastaehdotus 1:
Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 1 vastauksen viidennen kappaleen 
loppuun lisätään: ”Toisaalta on tärkeää säilyttää hyvinvointipalveluiden 
universaalius, toisin sanoen kaikilla kansalaisilla hyväosaiset mukaan 
luettuna pitää olla oikeus laadukkaisiin julkisiin sosiaali- ja terveyspal-
veluihin. Tämä on keskeistä veronmaksuhalukkuuden ja sitä kautta pal-
veluiden rahoituksen kannalta.”

Kannattaja: Jäsen Sami Heistaro

Vastaehdotus 1 hyväksyttiin yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Laura Nordström: Kysymyksen 1 vastauksen viimeisen kappa-
leen perään lisätään: ”Valinnanvapauden toteuttamisen malli ratkaisee, 
kaventaako uusi rakenne väestön terveys- ja hyvinvointieroja ja kuinka 
hyvin kustannusten kasvua voidaan hillitä. Jos uudella mallilla taataan 
varsinkin erityisen tuen tarpeessa olevien ihmisten eheä ja moniamma-
tillinen palveluketju, voivat terveyserot kaventua.”

Kannattaja: Jäsen Sami Heistaro

Vastaehdotus 2 hyväksyttiin yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 3:
Jäsen Sami Heistaro: kysymyksen 1 vastauksen viimeiseen kappaleen 
ensimmäistä lausetta muokataan seuraavasti: "Esityksen arviointia vai-
keuttaa lainvalmistelun eriaikaisuus valinnanvapauslainsäädännön se-
kä ns. monikanavarahoituksen yksinkertaistamiseen liittyvän lainsää-
dännön valmistelun ja arvioinnin kanssa."

Kannattaja: Jäsen Tuula Salo

Vastaehdotus 3 hyväksyttiin yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 4:
Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 1 vastauksen neljännen kap-
paleen loppuun lisätään: "Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kun-
nissa vaatii myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillista osaamista 
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ennalta ehkäisevän työn suunnittelemiseksi ja sen koordinoimiseksi. 
Maakunnan ja kuntien resurssien jaossa tämä on otettava huomioon."

Kannattaja: Jäsen Laura Nordström

Vastaehdotus 4 hyväksyttiin yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 5:
Jäsen Sami Heistaro: Kysymyksen 2 vastauksen seuraava kappale 
poistetaan kokonaan: "Tavoitteena tulee olla integroitu ja yksikanavara-
hoitteinen palvelujärjestelmä. Työterveyshuollon tulee olla osa maakun-
tauudistusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistusta. 
Myös aikuisikäisten työssä käyvien palvelut on nähtävä osana samaa 
palvelukokonaisuutta sekä palvelujen järjestämisen ja tuottamisen että 
rahoituksen näkökulmasta."

Kannattaja: Jäsen Seija Muurinen

Vastaehdotus 6:
Jäsen Sirpa Asko-Seljavaara: Kysymyksen 2 vastauksen toisen kappa-
leen ensimmäistä lausetta muokataan seuraavasti: "Tavoitteena tulee 
olla integroitu ja yksikanavarahoitteinen palvelujärjestelmä, jossa asia-
kasmaksut eivät merkittävästi nouse."

Kannattaja: Puheenjohtaja Maija Anttila

Vastaehdotus 7:
Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 2 vastauksen loppuun lisätään: 
”Kustannussäästöt eivät saa johtaa asiakasmaksujen nousemiseen ei-
vätkä palvelutason heikentymiseen, jotta uudistus ei kasvata eriarvoi-
suutta eikä uhkaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta eri sosioeko-
nomisissa ryhmissä.”  

Kannattaja: Jäsen Laura Nordström

Vastaehdotus 8:
Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 2 vastauksen viimeisen kap-
paleen neljättä virkettä muokataan seuraavasti: "Maakuntia tulisikin olla 
selvästi esitettyä vähemmän, siksi lakiesitystä tulisi korjata niin, että 
maakuntien lukumäärä olisi asiantuntijoiden suosittelemat 12. Se antai-
si lakiesitystä paremmat edellytykset suunnitella päivystykset, turvata 
pitkälle koulutettujen ammattiosaajien monipuolinen saanti jne." 

Kannattaja: Jäsen Laura Nordström

Vastaehdotus 9:
Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 7 vastauksen toisen kappa-
leen toisen lauseen jälkeen lisätään: "Maakuntalain tulee olla kuntalain 
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tapaan joustava ja mahdollistava niin, että kuntien ja maakuntien yh-
teistyö ja mahdollisuus sopia palvelujen hoitamisesta turvataan. Maa-
kuntalakiin tulee lisätä säännös, joka mahdollistaa maakunnan ja kun-
tien välisen yhteistyön ja sopimisen sekä tehtävien hoitamisen samaan 
tapaan kuin yhteistyö kuntien kesken on kuntalain mukaan mahdollista. 
Maakuntien ja kuntien joustava mahdollisuus sopia tehtävistä on perus-
teltua myös siksi, että se mahdollistaa maakuntien keskuskaupunkien 
ja suurempien kaupunkiseutujen erityisroolin huomioon ottamisen an-
nettavassa lainsäädännössä. Kunnilla tulee olla mahdollisuus sosiaali- 
ja terveydenhuollon valinnan vapauden piirissä olevien palvelujen tuot-
tamiseen joko omana toimintana tai omistamissaan yhtiöissä."

Kannattaja: Jäsen Anna Vuorjoki

Vastaehdotus 10:
Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 7 vastauksen neljännestä 
kappaleesta poistetaan seuraava virke: "Järjestämisen ja tuottamisen 
erottamista voidaan pitää kannatettavana, kun varmistutaan siitä, ettei 
se vaaranna asiakkaan oikeusturvaa tai palvelujen yhteensovittamista."

Kannattaja: Jäsen Anna Vuorjoki

Vastaehdotus 11:
Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 10 vastauksen toinen kappale muu-
tetaan seuraavasti: ”Suuremmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-
kokonaisuudet tehostavat toimintaa yhdenmukaistamalla toimintatapo-
ja, keventämällä rakenteita ja edistämällä digitalisaatiota. Palvelujen 
saatavuuden aluekohtaisia eroja voidaan suuremmissa kokonaisuuk-
sissa tasoittaa. Digitalisaatio, etäpalvelut ja asiakkaiden lähelle jalkau-
tuvat palvelut edistävät palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Li-
säksi on tärkeää, että ne palvelupisteet, joissa on asioitava usein, sijait-
sevat lähellä asiakkaita.”

Kannattaja: Jäsen Miina Kajos

Vastaehdotus 12:
Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 12 vastaus muutetaan muotoon: 
”Vastausvaihtoehto C Ei pääosin.

Valinnanvapauslainsäädäntö ja palveluiden avaaminen kilpailulle estäi-
sivät integraatiotavoitteiden toteuttamista, koska palveluiden tuotanto 
hajautuisi useille eri tahoille. Lain vaatimus integroiduista palveluket-
juista ei riittävästi takaa sujuvaa yhteistyötä asiakkaan kanssa työsken-
televien eri ammattilaisten kesken, jos nämä toimivat eri organisaatiois-
sa. Tuotantovastuun avaamisesta kilpailulle tuleekin luopua ja sen si-
jaan palauttaa sote-uudistuksen keskiöön alkuperäiset tavoitteet sosi-
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aali- ja terveyspalveluiden sekä perus- ja erikoistason integraation pa-
rantamisesta ja saumattomien palveluketjujen luomisesta.” 

Kannattaja: Jäsen Miina Kajos

Vastaehdotus 13:
Puheenjohtaja Maija Anttila: "Kysymyksen 13 vastausvaihtoehdoksi 
muutetaan C (ei pääosin)."

Kannattaja: Jäsen Anna Vuorjoki

Vastaehdotus 14:
Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 13 vastauksen toisen ja kol-
mannen kappaleen tilalle muutetaan uusi perustelu: "Maakuntien itse-
hallinnon ja valtion tiukan ohjauksen välinen suhde on arvioitava uudel-
leen. Järjestämislain mukainen esitys rajoittaa käytännössä maakun-
tien itsehallinnon lähes tyystin ja luo epätarkoituksenmukaista byrokra-
tiaa. Valtion ja maakuntien välinen ohjaussuhde pitää muokata uudel-
leen niin, että se tukee maakuntien itsehallintoa, mutta jättää kuitenkin 
maakuntien ja valtion keskinäiselle yhteistyölle ja toimintojen koordi-
naatiolle riittävät edellytykset, mikä on palvelujen saatavuuden ja yh-
denvertaisuuden kannalta tärkeätä."

Kannattaja: Jäsen Anna Vuorjoki

Vastaehdotus 15:
Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 13 vastauksen neljännen 
kappaleen ensimmäinen virke muokataan seuraavasti:  "Järjestämis-
laissa esitetty rahoituksen järjestely valtion kautta asettaa erityisiä vaa-
timuksia rahoitusosuuksia säätelevien tarvetekijöiden määrittelylle."

Kannattaja: Jäsen Anna Vuorjoki

Vastaehdotus 16:
Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 13 vastauksen viimeisen 
kappaleen loppuun lisätään: "Tukipalveluiden keskittämisyksiköistä pi-
täisi luopua ja poistaa niitä koskevat lakiehdotukset tai niiden keskittä-
minen voidaan siirtää maakuntien yhteistyöalueiden vastuulle."

Kannattaja: Jäsen Anna Vuorjoki

Vastaehdotus 17:
Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 14 vastaus muutetaan muotoon: 
”Vastausvaihtoehto D Ei.

Järjestämisen ja tuottamisen erottamisesta voi seurata monia ongel-
mia. Palvelujen kokonaisuus voi hämärtyä ja integraatiotavoitteiden to-
teutuminen vaarantua, kun tuotanto pirstoutuu monille eri tuottajille. 
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Vaarana on yhtiöiden osaoptimointi, vastuun ja kustannusten siirtely, 
yli- ja alihoito sekä palveluketjujen pirstoutuminen. Demokratia päätök-
senteossa heikkenee, jos maakuntavaltuustoille jää vain tilaajan rooli, 
eikä niille jää valtaa vaikuttaa palveluiden tuotantoon ja sisältöön."

Kannattaja: Jäsen Miina Kajos

Vastaehdotus 18:
Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 15 vastaus muutetaan muotoon: 
”Vastausvaihtoehto D Ei.

Yhtiöittäminen siirtäisi julkiset palvelut osakeyhtiölain piiriin. Sen mu-
kaan yhtiön johdon on edistettävä yhtiön etua, joten kokonaisvaltaisen 
hyvän huomioiminen on vaikeaa. Yhtiön kannalta järkevä toiminta ei 
välttämättä ole yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta järkevää. 
Yhtiöittäminen vähentää demokratiaa ja maakuntavaltuustojen valtaa. 
Jos yhtiöittämistä päätetään edellyttää, säännökset julkisuuslain ulotta-
misesta sote-palveluja tuottaviin yhtiöihin ovat tärkeitä. Lisäksi maakun-
nan palvelukeskuksen alaisten yhtiöiden hallituksissa tulisi olla poliitti-
nen edustus.”

Kannattaja: Miina Kajos

Vastaehdotus 19 :
Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 15 vastaus korvataan seu-
raavalla kappaleella. "Helsinki varaa mahdollisuuden ottaa kantaa koko 
valinnan vapaus käsitteeseen ja sen toteuttamisen eri tapoihin, kun mi-
nisteriö lähettää tätä koskevat lakiehdotukset lausunnoille. Nyt asiassa 
on liian monta avointa kysymystä."

Vastaehdotus 19 raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 6: Jäsen Sirpa Asko-Seljavaara: Kysymyk-
sen 2 vastauksen toisen kappaleen ensimmäistä lausetta muokataan 
seuraavasti: "Tavoitteena tulee olla integroitu ja yksikanavarahoitteinen 
palvelujärjestelmä, jossa asiakasmaksut eivät merkittävästi nouse."
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5: Jäsen Sami Heistaro: Kysymyksen 2 vas-
tauksen seuraava kappale poistetaan kokonaan: "Tavoitteena tulee olla 
integroitu ja yksikanavarahoitteinen palvelujärjestelmä. Työterveyshuol-
lon tulee olla osa maakuntauudistusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisuudistusta. Myös aikuisikäisten työssä käyvien palvelut on 
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nähtävä osana samaa palvelukokonaisuutta sekä palvelujen järjestämi-
sen ja tuottamisen että rahoituksen näkökulmasta."

Jaa-äänet: 11
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Miina Ka-
jos, Laura Nordström, Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko Rosen-
holm, Tuula Salo, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran 
vastaehdotuksen äänin 11 - 2.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 6: Jäsen Sirpa Asko-Seljavaara: Kysymyk-
sen 2 vastauksen toisen kappaleen ensimmäistä lausetta muokataan 
seuraavasti: "Tavoitteena tulee olla integroitu ja yksikanavarahoitteinen 
palvelujärjestelmä, jossa asiakasmaksut eivät merkittävästi nouse."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Miina Ka-
jos, Laura Nordström, Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko Rosen-
holm, Tuula Salo, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran 
vastaehdotuksen äänin 11 - 0 (tyhjiä 2).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 7: Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 2 vas-
tauksen loppuun lisätään: ”Kustannussäästöt eivät saa johtaa asiakas-
maksujen nousemiseen eivätkä palvelutason heikentymiseen, jotta uu-
distus ei kasvata eriarvoisuutta eikä uhkaa palveluiden yhdenvertaista 
saatavuutta eri sosioekonomisissa ryhmissä.”  
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Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Markku Vuori-
nen

Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Miina Kajos, Laura Nordström, 
Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko Rosenholm, Tuula Salo, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaeh-
dotuksen äänin 9 - 4.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 2 vastauksen vii-
meisen kappaleen neljättä virkettä muokataan seuraavasti: "Maakuntia 
tulisikin olla selvästi esitettyä vähemmän, siksi lakiesitystä tulisi korjata 
niin, että maakuntien lukumäärä olisi asiantuntijoiden suosittelemat 12. 
Se antaisi lakiesitystä paremmat edellytykset suunnitella päivystykset, 
turvata pitkälle koulutettujen ammattiosaajien monipuolinen saanti jne."

Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Miina Kajos, Laura Nordström, 
Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko Rosenholm, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 3
Gunvor Brettschneider, Tuula Salo, Markku Vuorinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Maija Anttilan 
vastaehdotuksen äänin 8 - 2 (tyhjiä 3).

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 9: Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyksen 
7 vastauksen toisen kappaleen toisen lauseen jälkeen lisätään: "Maa-
kuntalain tulee olla kuntalain tapaan joustava ja mahdollistava niin, että 
kuntien ja maakuntien yhteistyö ja mahdollisuus sopia palvelujen hoita-
misesta turvataan. Maakuntalakiin tulee lisätä säännös, joka mahdollis-
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taa maakunnan ja kuntien välisen yhteistyön ja sopimisen sekä tehtä-
vien hoitamisen samaan tapaan kuin yhteistyö kuntien kesken on kun-
talain mukaan mahdollista. Maakuntien ja kuntien joustava mahdolli-
suus sopia tehtävistä on perusteltua myös siksi, että se mahdollistaa 
maakuntien keskuskaupunkien ja suurempien kaupunkiseutujen erityis-
roolin huomioon ottamisen annettavassa lainsäädännössä. Kunnilla tu-
lee olla mahdollisuus sosiaali- ja terveydenhuollon valinnan vapauden 
piirissä olevien palvelujen tuottamiseen joko omana toimintana tai 
omistamissaan yhtiöissä."

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Miina Kajos, Laura Nordström, 
Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko Rosenholm, Tuula Salo, Markku 
Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Maija Anttilan 
vastaehdotuksen äänin 10 - 3.

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 10: Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyk-
sen 7 vastauksen neljännestä kappaleesta poistetaan seuraava virke: 
"Järjestämisen ja tuottamisen erottamista voidaan pitää kannatettava-
na, kun varmistutaan siitä, ettei se vaaranna asiakkaan oikeusturvaa tai 
palvelujen yhteensovittamista."

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Markku Vuori-
nen

Ei-äänet: 7
Maija Anttila, Miina Kajos, Laura Nordström, Nelli Nurminen, Leena 
Riittinen, Marko Rosenholm, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Gunvor Brettschneider, Tuula Salo

Poissa: 0
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Maija Anttilan 
vastaehdotuksen äänin 7 - 4 (tyhjiä 2).

7 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 11:
Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 10 vastauksen toinen kappale muu-
tetaan seuraavasti: ”Suuremmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-
kokonaisuudet tehostavat toimintaa yhdenmukaistamalla toimintatapo-
ja, keventämällä rakenteita ja edistämällä digitalisaatiota. Palvelujen 
saatavuuden aluekohtaisia eroja voidaan suuremmissa kokonaisuuk-
sissa tasoittaa. Digitalisaatio, etäpalvelut ja asiakkaiden lähelle jalkau-
tuvat palvelut edistävät palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Li-
säksi on tärkeää, että ne palvelupisteet, joissa on asioitava usein, sijait-
sevat lähellä asiakkaita.”

Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Miina Kajos, Laura 
Nordström, Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko Rosenholm, Tuula 
Salo, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Maija Anttila

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaehdo-
tuksen äänin 10 - 2 (tyhjää 1).

8 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 12: Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 12 
vastaus muutetaan muotoon: ”Vastausvaihtoehto C Ei pääosin.

Valinnanvapauslainsäädäntö ja palveluiden avaaminen kilpailulle estäi-
sivät integraatiotavoitteiden toteuttamista, koska palveluiden tuotanto 
hajautuisi useille eri tahoille. Lain vaatimus integroiduista palveluket-
juista ei riittävästi takaa sujuvaa yhteistyötä asiakkaan kanssa työsken-
televien eri ammattilaisten kesken, jos nämä toimivat eri organisaatiois-
sa. Tuotantovastuun avaamisesta kilpailulle tuleekin luopua ja sen si-
jaan palauttaa sote-uudistuksen keskiöön alkuperäiset tavoitteet sosi-
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aali- ja terveyspalveluiden sekä perus- ja erikoistason integraation pa-
rantamisesta ja saumattomien palveluketjujen luomisesta.” 

Jaa-äänet: 7
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Sami 
Heistaro, Seija Muurinen, Tuula Salo, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 6
Miina Kajos, Laura Nordström, Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko 
Rosenholm, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen 
äänin 7 - 6.

9 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 13: Puheenjohtaja Maija Anttila: "Kysymyk-
sen 13 vastausvaihtoehdoksi muutetaan C (ei pääosin)."

Jaa-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Tuula Salo, 
Markku Vuorinen

Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Miina Kajos, Laura Nordström, 
Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko Rosenholm, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Maija Anttilan 
vastaehdotuksen äänin 8 - 5.

10 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 14: Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyk-
sen 13 vastauksen toisen ja kolmannen kappaleen tilalle muutetaan 
uusi perustelu: "Maakuntien itsehallinnon ja valtion tiukan ohjauksen 
välinen suhde on arvioitava uudelleen. Järjestämislain mukainen esitys 
rajoittaa käytännössä maakuntien itsehallinnon lähes tyystin ja luo epä-
tarkoituksenmukaista byrokratiaa. Valtion ja maakuntien välinen oh-
jaussuhde pitää muokata uudelleen niin, että se tukee maakuntien itse-
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hallintoa, mutta jättää kuitenkin maakuntien ja valtion keskinäiselle yh-
teistyölle ja toimintojen koordinaatiolle riittävät edellytykset, mikä on 
palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden kannalta tärkeätä."

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Tuula Salo

Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Miina Kajos, Laura Nordström, 
Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko Rosenholm, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Markku Vuorinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Maija Anttilan 
vastaehdotuksen äänin 8 - 4 (tyhjää 1).

11 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 15: Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyk-
sen 13 vastauksen neljännen kappaleen ensimmäinen virke muoka-
taan seuraavasti:  "Järjestämislaissa esitetty rahoituksen järjestely val-
tion kautta asettaa erityisiä vaatimuksia rahoitusosuuksia säätelevien 
tarvetekijöiden määrittelylle."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 13
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Sami 
Heistaro, Miina Kajos, Seija Muurinen, Laura Nordström, Nelli Nurmi-
nen, Leena Riittinen, Marko Rosenholm, Tuula Salo, Markku Vuorinen, 
Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Maija Anttilan 
vastaehdotuksen äänestyksessä yksimielisesti.

12 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 16: Puheenjohtaja Maija Anttila: Kysymyk-
sen 13 vastauksen viimeisen kappaleen loppuun lisätään: "Tukipalve-
luiden keskittämisyksiköistä pitäisi luopua ja poistaa niitä koskevat la-
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kiehdotukset tai niiden keskittäminen voidaan siirtää maakuntien yh-
teistyöalueiden vastuulle."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 13
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Sami 
Heistaro, Miina Kajos, Seija Muurinen, Laura Nordström, Nelli Nurmi-
nen, Leena Riittinen, Marko Rosenholm, Tuula Salo, Markku Vuorinen, 
Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Maija Anttilan 
vastaehdotuksen äänestyksessä yksimielisesti.

13 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 17: Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 14 
vastaus muutetaan muotoon: ”Vastausvaihtoehto D Ei.

Järjestämisen ja tuottamisen erottamisesta voi seurata monia ongel-
mia. Palvelujen kokonaisuus voi hämärtyä ja integraatiotavoitteiden to-
teutuminen vaarantua, kun tuotanto pirstoutuu monille eri tuottajille. 
Vaarana on yhtiöiden osaoptimointi, vastuun ja kustannusten siirtely, 
yli- ja alihoito sekä palveluketjujen pirstoutuminen. Demokratia päätök-
senteossa heikkenee, jos maakuntavaltuustoille jää vain tilaajan rooli, 
eikä niille jää valtaa vaikuttaa palveluiden tuotantoon ja sisältöön."

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Markku Vuori-
nen

Ei-äänet: 7
Maija Anttila, Miina Kajos, Laura Nordström, Nelli Nurminen, Leena 
Riittinen, Marko Rosenholm, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Gunvor Brettschneider, Tuula Salo

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaeh-
dotuksen äänin 7 - 4 (tyhjiä 2). Jäsenet Sami Heistaro ja Seija Muuri-
nen jättivät äänestyksen tuloksesta eriävän mielipiteen.
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14 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 18: Jäsen Anna Vuorjoki: Kysymyksen 15 
vastaus muutetaan muotoon: ”Vastausvaihtoehto D Ei.

Yhtiöittäminen siirtäisi julkiset palvelut osakeyhtiölain piiriin. Sen mu-
kaan yhtiön johdon on edistettävä yhtiön etua, joten kokonaisvaltaisen 
hyvän huomioiminen on vaikeaa. Yhtiön kannalta järkevä toiminta ei 
välttämättä ole yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta järkevää. 
Yhtiöittäminen vähentää demokratiaa ja maakuntavaltuustojen valtaa. 
Jos yhtiöittämistä päätetään edellyttää, säännökset julkisuuslain ulotta-
misesta sote-palveluja tuottaviin yhtiöihin ovat tärkeitä. Lisäksi maakun-
nan palvelukeskuksen alaisten yhtiöiden hallituksissa tulisi olla poliitti-
nen edustus.”

Jaa-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Sami Heistaro, Seija 
Muurinen, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 6
Miina Kajos, Laura Nordström, Nelli Nurminen, Leena Riittinen, Marko 
Rosenholm, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Maija Anttila, Tuula Salo

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaeh-
dotuksen äänin 6 - 5 (tyhjiä 2). Jäsenet Sami Heistaro ja Seija Muuri-
nen jättivät äänestyksen tuloksesta eriävän mielipiteen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, va. virastopäällikkö, puhelin: 310 42215

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lakiluonnokset hallituksen esitykseksi
2 Hallituksen esityksen yksityiskohtaiset perustelut
3 Hallituksen esityksen yleisperustelut
4 Tiivistelmät lakiluonnosten keskeisistä asioista
5 Lausuntopyyntö
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6 Lausuntopyyntökysely

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

”Lausuntonaan sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa lausuntopyynnön 
kohtiin 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 25, 28, 39 ja 40 
seuraavasti:

Kysymyksiä uudistuksen tavoitteista

1.  Voidaanko esityksellä kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja 
sekä parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta? Jos ei, niin miten 
ehdotusta tulisi siltä osin muuttaa?

Esitettävässä lainsäädännössä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 
on kiinnitetty laaja-alaisesti huomiota. Esitykseen sisältyy terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventumista ja palvelujen yhdenvertaista saatavuut-
ta edistäviä toimenpiteitä, jotka ovat toteutettavissa erityisesti suurim-
missa maakunnissa. Tavoitteen toteuttamiseksi on tärkeää varmistua 
siitä, että järjestäjällä on riittävät keinot huolehtia ohjauksesta ja palve-
luketjujen ja -kokonaisuuksien toimivuudesta. Palvelujen tuottajien oh-
jaaminen toteutuu parhaiten, kun terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
nen tulee huomioitavaksi jo sopimuksissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuunjaon tulee olla selkeä ja 
toimijoiden määrittelyn konkreettista erityisesti maakunnan ja kunnan 
välisessä yhteistyössä. Kunnan on voitava toimia kokonaisvastuullisesti 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kunnalla on oltava myös riit-
tävät kannustimet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Osin haas-
teellisena voidaan nähdä tilanne, jossa kunta ei voisi ryhtyä hyvinvointi-
kertomuksen perusteella tarpeellisiin toimenpiteisiin, mikäli toimenpiteet 
koskisivat maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluja. Maakunnan rooli 
asiantuntijatuen antamisessa kunnalle ei esityksessä täysin täsmenny.

Esityksessä mainitaan, että kuntien ja maakuntien välisen yhteistyön 
toteutumiseksi tarvitaan sitä tukevat yhteistyörakenteet ja -tavat. Ra-
kenteellisen sosiaalityön huomioiminen hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen kokonaisuudessa on keskeistä. Tämä sijoittuisi luontevasti 
osaksi maakunnan antamaa asiantuntijatukea. Sosiaalisen raportoinnin 
keinoin on mahdollista vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
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Kunnan muiden toimijoiden rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistämises-
sä kasvaa, mikä edistää kuntalaisten terveys- ja hyvinvointierojen ka-
ventamista. Kun sosiaali- ja terveyspalveluissa siirrytään kohti suurem-
pia keskitetysti ohjattuja kokonaisuuksia, tulevat kunta- ja aluekohtaiset 
erot mahdollisesti tasoittumaan. Vahvimmat edellytykset terveys- ja hy-
vinvointierojen kaventamiselle on suurimmissa maakunnissa.

Terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista on tarkoituksenmukaista 
tarkastella asiakastarpeiden ja niihin perustuvan asiakassegmentoinnin 
näkökulmasta. Tähän liittyvällä toiminnan suunnittelulla ja seurannalla 
on mahdollista tarvittaessa kohdentaa ja priorisoida palveluita tavoitetta 
edistävällä tavalla. Priorisoimalla oikein valittuja asiakassegmenttejä on 
mahdollista paitsi kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja, myös lisätä pal-
velujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

Terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen näkökulmasta on varmistut-
tava yhteistyövalmiuksista toimijoiden välillä ja palveluntuottajien sitout-
tamisesta asetettuihin tavoitteisiin. Keskeistä on, että lainsäädäntöä uu-
distetaan siten että tietoa voidaan saada, käyttää ja hyödyntää nykyistä 
paremmin.

Esityksessä palvelujen tasa-arvoinen tuottaminen on huomioitu. Yh-
denvertaisuuden toteutuminen edellyttää usein erityisen tuen tarpeessa 
olevien asiakasryhmien kohtaamista yksilöivän tarpeen tunnistavasti. 
Erityisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden palvelujen osalta tärkeää 
on palveluneuvonnan ja -ohjauksen tai muun ohjaavan tuen tehostami-
nen siltä osin kuin tällä asiakasryhmällä on haasteita asioida itsenäi-
sesti uudistetussa toimintaympäristössä.

Palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta Helsinki 
ja pääkaupunkiseutu muodostavat luontevan palvelukokonaisuuden, ei-
kä Uudenmaan maakunnan kokonaisuuteen kuuluminen tuo erityistä li-
säarvoa ainakaan peruspalvelujen osalta.

Esityksen arviointia vaikeuttaa lainvalmistelun eriaikaisuus valinnanva-
pauslainsäädännön valmistelun ja arvioinnin kanssa. Palvelujen yhden-
vertaisen saatavuuden turvaaminen on erityisen tärkeää päätettäessä 
valinnan vapauden toteuttamismalleista.

2. Antaako esitys riittävät edellytykset saavuttaa 3 miljardin euron kus-
tannusten kasvun hillinnän tavoite? Jos ei, miten tavoitteen saavuttami-
sen edellytyksiä voitaisiin parantaa?

Uudistus voi parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannustehok-
kuutta, kun palvelutuotantoa on mahdollista keskittää suurempiin koko-
naisuuksiin. Suurempina kokonaisuuksina kehitettävät toimintamallit 
mahdollistavat sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden tarkoituksen-
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mukaisen keventämisen ja päällekkäisyyksien purkamisen. Laajempi 
toimintakokonaisuus antaa myös tehokkaammat edellytykset digitali-
saation hyödyntämiselle toiminnan kehittämisessä.

Tavoitteena tulee olla integroitu ja yksikanavarahoitteinen palvelujärjes-
telmä. Työterveyshuollon tulee olla osa maakuntauudistusta ja sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämisuudistusta. Myös aikuisikäisten työssä 
käyvien palvelut on nähtävä osana samaa palvelukokonaisuutta sekä 
palvelujen järjestämisen ja tuottamisen että rahoituksen näkökulmasta.

Kustannusten kasvuvauhdin tavoiteltu hidastuminen edellyttää raken-
teiden uudistamisen lisäksi ennen kaikkea radikaaleja toimenpiteitä pal-
velujen ja toimintamallien uudistamiseksi. Kustannusten kasvun hallin-
taan on vahvemmat edellytykset pääkaupunkiseudulla ja suurissa maa-
kunnissa. Esitetyt maakunnat ovat väestöpohjiltaan hyvin erikokoisia ja 
osa maakunnista on väestöpohjaltaan aivan liian pieniä, mikä vaikeut-
taa kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämistä. Maakuntia tulisikin ol-
la selvästi esitettyä vähemmän. Tämä antaisi lakiesitystä paremmat 
edellytykset suunnitella maakuntien toiminnot tasavahvempien maa-
kuntien järjestämisvastuulle. Uusimaa olisi tällöinkin selvästi suurin jär-
jestäjä. Pienempi järjestäjien määrä ja suuremmat maakunnat turvaisi-
vat esitettyä paremmin uudistuksen tavoitteet, kuten kustannustason 
hallinnan.

Kysymyksiä maakuntalaista

5. Maakuntalain 2 luvussa määritellään maakunnan tehtävät. Onko 
maakunnalle esitetty tehtäväkokonaisuus uudistuksen tavoitteiden nä-
kökulmasta tarkoituksenmukainen?

Vastausvaihtoehto B (kyllä pääosin)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta esitetty tehtäväkokonai-
suus on pääosin tarkoituksenmukainen. Kunnan ja maakunnan välinen 
vastuunjako kohdan 2 tehtävien osalta ei ole täysin yksiselitteinen. Eh-
käisevien palveluiden käsitettä on syytä määritellä tarkemmin muun 
muassa suhteessa lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden ehkäiseviin 
terveyden ja hyvinvoinnin palveluihin. Ehkäisevän päihdetyön näkökul-
masta alueellisen alkoholihallinnon tehtävien sijoittaminen maakuntaan 
edistänee lain tavoitteiden saavuttamista.

Maahanmuuton ja muun väestön kasvun lisäksi pääkaupunkiseutu kan-
taa vastuuta erityisistä sosiaalisista ongelmista kuten segregaatiosta ja 
asunnottomuudesta.  Vaikuttava terveys- ja hyvinvointierojen kaventa-
minen metropolialueella edellyttää muuta maata tiiviimpää yhteistyötä 
muun muassa kaupunkisuunnittelun, elinkeinopolitiikan, työllisyyspalve-
lujen ja koulutuspalvelujen kanssa. Käytännössä tämä edellyttää erityi-
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sen tiivistä yhteistyötä kaupungin sisällä eri sektoreiden kanssa ja pai-
kallista johtamista, sillä haasteet ovat luonteeltaan paikallisia.

Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käsitteen tulisi olla 
yhdenmukainen muualla esitetyssä lainsäädännössä käytettyihin ter-
meihin nähden.

7. Maakuntalain 9 luvussa säädetään maakunnan palvelulaitoksesta. 
Onko siitä esitetty säädettäväksi tuottamisen organisoinnin näkökul-
masta tarkoituksenmukaisesti?

Vastausvaihtoehto B (kyllä pääosin)

Esitys on pääosin tarkoituksenmukainen. Myönteistä on julkisen vallan 
käytön ja viranomaistyön selkeytyminen ja käytäntöjen yhdenmukaistu-
minen siirryttäessä suurempiin toimintakokonaisuuksiin. Maakunnan 
järjestäjäroolin ja maakunnan palvelulaitoksen tuottajaroolien välinen 
työnjako ja vastuut on syytä kuvata mahdollisimman täsmällisesti ja 
myös kaikin keinoin välttää tarpeettomien hallinnollisten rakenteiden 
muodostuminen. Väestöpohjaltaan pienemmissä maakunnissa palvelu-
laitoksen ja sitä ohjaavan järjestäjän riittävää osaamista ja resursointia 
on vaikeaa varmistaa, ja osa maakunnista jää siksi liian pieniksi.

Lain tavoitteet on mahdollista saavuttaa varmistumalla palvelulaitoksen 
ja palveluntuottajien ohjauksesta ja tehokkaasta tiedonkulusta toimijoi-
den välillä. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota edellyt-
tävien asiakasryhmien ja palvelukokonaisuuksien, kuten ikääntyneiden, 
mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tai vammaisten osalta haasteena 
voi olla mahdollinen lisääntyvä kompleksisuus asiakkaan näkökulmas-
ta. Tiedonkulun ongelmien realisoituessa palvelujen integraatio saattaa 
heikentyä.

Erityisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille tärkeää ovat asiakkaille tar-
koituksenmukaiset saumattomat palvelukokonaisuudet. Järjestämisen 
ja tuottamisen erottamista voidaan pitää kannatettavana, kun varmistu-
taan siitä, ettei se vaaranna asiakkaan oikeusturvaa tai palvelujen yh-
teensovittamista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitaitoisen ja motivoituneen henki-
löstön saamiseksi ja ylläpitämiseksi on syytä varmistua siitä, että palve-
lulaitoksen tehtävät muodostavat mielekkään kokonaisuuden. Täten 
vältetään tehtävänkuvien ja sitä kautta osaamisen kapeutuminen. Tätä 
tavoitetta edistää osaltaan myös maakunnalle asetettu velvollisuus 
osaamisen kehittämiseen.

Kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista
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10. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 4 §:ssä säädettäisiin 
palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan 
palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä asiak-
kaita, mutta säännöksen mukaisten edellytysten täyttyessä palveluja 
voidaan koota suurempiin kokonaisuuksiin. Onko säännös palvelujen 
saatavuuden näkökulmasta tarkoituksenmukainen?

Vastausvaihtoehto A (kyllä)

Suuremmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudet tehos-
tavat toimintaa yhdenmukaistamalla toimintatapoja, keventämällä ra-
kenteita ja edistämällä digitalisaatiota. Palvelujen saatavuuden alue-
kohtaisia eroja voidaan suuremmissa kokonaisuuksissa tasoittaa. 
Asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta palvelujen saavutettavuus voi-
daan nähdä palvelujen lähellä tuottamista keskeisempänä kysymykse-
nä. Digitalisaatio, etäpalvelut ja asiakkaiden lähelle jalkautuvat palvelut 
ovat tehokkaimpia keinoja edistää palvelujen saatavuutta ja saavutetta-
vuutta.

On syytä huomioida, että Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviras-
to sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ovat jo nyt ylivoimai-
sesti maan suurimmat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot. Pää-
kaupunkiseutu muodostaa luontevan palvelukokonaisuuden, eikä Uu-
denmaan maakunnan kokonaisuuteen kuuluminen tuo erityistä lisäar-
voa ainakaan peruspalvelujen saatavuuden tai saavutettavuuden osal-
ta.

11. Maakunnat muodostavat 5 yhteistyöaluetta, joista kussakin on 3–4 
maakuntaa. Yhteistyöalueeseen kuuluvat maakunnat laativat sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämislain 16 §:n mukaisen yhteistyösopimuk-
sen. Siinä maakunnat sopivat keskinäisestä yhteistyöstä palvelujen jär-
jestämisessä ja toteuttamisessa. Sopimus on oikeudellisesti maakuntia 
sitova. Onko sopimuksen sitovuus perusteltua? 

Vastausvaihtoehto A (kyllä)

Ehdotetun lainsäädännön perustuessa useamman maakunnan malliin, 
sitova sopimusrakenne on edellytys lain tavoitteiden saavuttamiselle. 
Sitoutuminen alueellisen yhteistyöhön on ratkaisevaa paitsi kustannus-
tehokkuuden, myös asiakkaiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 
Laadittavassa sopimuksessa on mahdollista huomioida alueiden eri-
tyistarpeita.

12. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 16 §:n mukaan laadit-
tavassa yhteistyösopimuksessa on sovittava toimenpiteet palvelujen in-
tegraation varmistamiseksi. 23 §:n mukaisesti palvelun tuottajan velvol-
lisuutena on valmistaa palveluketjujen integraation toteutuminen ja toi-
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mittava integraation edellyttämässä yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa. Ovatko säännökset riittäviä asiakaslähtöisen integraation to-
teutumiseksi? 

Vastausvaihtoehto B (kyllä pääosin)

Palveluintegraatio on uudistuksen keskeinen tavoite ja säännöksiä voi-
daan pääosin pitää riittävinä asiakaslähtöisen integraation toteutumisel-
le. Järjestämisen, rahoituksen ja tiedon integraatio on edellytyksenä 
uudistuksen onnistumiselle ja monituottaja- ja valinnanvapausmallin to-
teutumiselle.

Lainsäädännön on mahdollistettava tiedon yhteentoimivuus, tehokas ja 
oikea-aikainen tiedonkulku, tiedon käytettävyys ja tietojen luovuttami-
nen myös moniammatillisessa ja monitoimijaisessa palveluympäristös-
sä. Nykyinen lainsäädäntö ei tue tätä näkökohtaa esimerkiksi tiedon-
luovutustilanteissa.

Palveluntuottajille asetettava velvollisuus huomioida asiakkaan asia-
kassuunnitelman perusteella saamat palvelut integroituna kokonaisuu-
tena on pääosin kannatettava. On kuitenkin syytä huomioida tietosuoja-
näkökulma silloin, kun asiakkaan palveluiden tuottamiseen vain osin 
osallistuvalla taholla on rajoitettu tarve asiakkuutta koskeville laajem-
mille arkaluonteisille tiedoille.

13. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaan valtion ohjaus-
ta vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa (19 §, 4 luku, 6 luku). 
Onko tämä uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta perusteltua? 

Vastausvaihtoehto B (kyllä pääosin)

Valtion ohjauksen vahvistaminen on perusteltua uudistuksen yhdenver-
taisuuteen liittyvien tavoitteiden näkökulmasta. Valtion vahvempi oh-
jaus mahdollistaa entistä paremmin kansallisten palvelukriteerien kehit-
tämisen.

Nykyistä vahvempi valtionohjaus on perusteltua myös tilanteissa, joissa 
maakunnat eivät pääse yhteiseen ratkaisuun tehtäviinsä liittyvissä yh-
teistyökysymyksissä.

Valtion vahvempi talousohjaus asettaa erityisiä vaatimuksia rahoituso-
suuksia säätelevien tarvetekijöiden määrittelylle. Helsingin ja pääkau-
punkiseudun erityispiirteet ja erityiset palvelutarpeet tulee huomioida 
todellisina ja täysimääräisinä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluiden osalta nykyistä vahvem-
paa valtionohjausta ei voida kaikilta osin pitää perusteltuna ja se on ris-
tiriidassa maakunnan itsehallinnon kanssa. Lainsäädäntöuudistuksen 
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tulisi mahdollistaa olemassa olevien, esimerkiksi jo alueellisesti keski-
tettyjen tukipalveluratkaisujen hyödyntäminen silloin, kun niiden toimin-
nan siirtäminen yhtä tai useampaa maakuntaa palvelevaksi on tarkoi-
tuksenmukaista. Valtion määrittämä raamibudjetointi on riittävän vahva 
tukipalvelujen ohjauskeino, ja maakunnilla tulee olla mahdollisuus tuki-
palvelujen järjestämiseen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

14. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 22 §:n mukaan maa-
kunnan on omassa toiminnassaan erotettava sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestäminen ja palvelujen tuottaminen. Onko järjestämisen ja 
tuottamisen erottaminen uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta tarkoi-
tuksenmukaista? 

Vastausvaihtoehto A (kyllä)

Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen on perusteltua. Erityisen tär-
keää on täsmentää maakunnan järjestäjäroolin ja maakunnan palvelu-
laitoksen tuottajaroolien välinen työnjako ja vastuut, ja myös kaikin kei-
noin välttää tarpeettomien hallinnollisten rakenteiden muodostuminen.

Nyt esitetty uudistus on palvelustrategisesti merkittävä. Myönteistä on 
uudistuksen mahdollistama kustannusten läpinäkyvyyden ja vertailukel-
poisuuden lisääntyminen. Uudistuksella on myös mahdollista aiempaa 
paremmin tukea toiminnan seurantaa.

15. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 22 §:n mukaan maa-
kunnalla on yhtiöittämisvelvollisuus maakunnan hoitaessa sosiaali- ja 
terveydenhuollon tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla tai jos palve-
lut ovat valinnanvapautta koskevissa säännöksissä tarkoitetun laajan 
valinnanvapauden piirissä. Onko ratkaisu tarkoituksenmukainen? 

Vastausvaihtoehto B (kyllä pääosin)

Ratkaisu on pääosin tarkoituksenmukainen. Pääkaupunkiseudulla on 
parhaat edellytykset uudistuksen toteutumiseen tältä osin. Tuotanto on 
jo tällä hetkellä monipuolista ja monitoimijaista, markkinat ovat toimivat, 
ja palvelusetelikäytännöt ja ulkoistettujen palvelujen ohjausmallit ovat jo 
vakiintuneita.

Markkinatilanteessa voi kuitenkin olla alueellisia eroja, mikä saattaa 
vaikuttaa paitsi palvelujen saatavuuteen ja valinnanvapauden käyttö-
mahdollisuuksien laajuuteen, myös yhtiöitetyn toiminnan edellytyksiin 
toimia markkinaehtoisesti.

Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden näkökulmasta korostuvat palve-
luneuvonnan ja -ohjauksen sekä yhteisen asiakassuunnitelman merki-
tys.
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16. Muut vapaamuotoiset huomiot sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-
tämislaista.

On syytä huomioida kunnan ja maakunnan riittävä ja velvoittava yhteis-
työ uudessa toimintaympäristössä. Eri toimijoiden välisen yhteistyön 
onnistumisessa sopimustenhallinta nousee keskeiseksi. Ehdotettu malli 
luo tarvetta uudenlaiselle sopimusosaamiselle julkisella sektorilla.

Opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta tulee varmistaa. Sen osalta on 
lisäksi tarkoituksenmukaista, että jatkossa myös yliopistotasoiseen so-
siaalitieteelliseen tutkimukseen olisi mahdollista saada valtion rahoitus-
ta terveystieteellisen ja lääketieteellisen tutkimuksen lisäksi.

Maakunnan eli järjestäjän tulee sitoa kaikki palvelujen tuottajat yhdessä 
yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, ammattioppilaitosten ja järjestöjen 
kanssa huolehtimaan terveydenhuollon ja sosiaalialan henkilöstön kou-
lutuksesta ja tieteellisestä tutkimuksesta sekä kehittämään näitä aloja 
yhdessä.

Kysymyksiä voimaanpanolaista

19. Väliaikaishallinnosta sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtä-
vistä ja toimivallasta säädetään voimaanpanolain 2 luvussa. Onko vä-
liaikaishallinnosta säädetty riittävällä tavalla? 

Vastausvaihtoehto A (kyllä)

Muutoksessa keskeisenä haasteena on toiminnan jatkuvuuden turvaa-
minen ja asiakkuuksiin liittyvien tietojen siirto eheyden kärsimättä.

20. Voimaanpanolain 14 §:n mukaan kunnallisia sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluja tuottavissa organisaatioissa työskentelevä henkilöstö 
siirtyisi maakuntien palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mu-
kaisesti. Lisäksi henkilöstö, joka muualla kunnan hallinnossa tai tukipal-
veluissa tekee pääasiallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä, 
siirtyisi maakuntien palvelukseen. Onko henkilöstön siirtymisestä esitet-
ty säädettäväksi henkilöstön aseman näkökulmasta tarkoituksenmukai-
sesti? 

Vastausvaihtoehto B (kyllä pääosin)

Henkilöstön aseman näkökulmasta säädettäväksi esitetty liikkeenluo-
vutuksen periaatteiden mukaisesti tapahtuva siirto on perusteltua sosi-
aali- ja terveydenhuollossa tällä hetkellä työskentelevän henkilöstön 
osalta. 

Tukipalveluiden osalta siirron tulisi kuitenkin perustua tarkempaan sel-
vitykseen tehtävien jakautumisesta ja siirto tulisi tehdä tarkoituksen- ja 
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tarpeenmukaisesti esimerkiksi henkilötyövuosi- eikä henkilöperustei-
sesti. Tällä turvataan myös kunnan muiden tehtävien jatkuvuus, eikä 
maakuntaan siirry perusteettomasti ylimääräisiä resursseja tukipalvelui-
den osalta. 

Hallinto- ja tukipalveluiden osalta tehtävien siirrossa on syytä huomioi-
da myös uudistuksessa suunnitellut suuremmat kokonaisuudet ja mah-
dollinen tehtävien päällekkäisyys maakuntaan siirtyvien nykyisten toi-
mintojen kesken.

25. Muut vapaamuotoiset huomiot voimaanpanolaista.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto sekä Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiiri ovat ylivoimaisesti maan suurimmat sosiaali- 
ja terveydenhuollon organisaatiot. On ilmeistä, että kaikki tuotannon 
ohjaukseen ja tuotannon muutoksiin liittyvät haasteet ovat moninkertai-
sia pääkaupunkiseudulla muuhun maahan verrattuna. Harmonisointiin 
ja muutosten toteuttamiseen liittyvät riskit ovat taloudellisesti merkittä-
vimpiä ja niiden toteutuminen todennäköisempää. Samoin palvelutason 
heikkenemisen riskit organisaatioita uudistettaessa koskettavat Uuden-
maan maakunnassa noin neljäsosaa maan koko väestöstä. Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen ohjauksen irrottaminen maakunnalliseksi toiminnaksi 
voi vaikeuttaa yhteiskunnallisten haasteiden ja muutosten hallintaa 
pääkaupunkiseudun erityiskysymyksissä.

Muutoksen valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvät muutoskustannukset 
(kuten valmistelu- ja muutosorganisaatioiden, muutososaamisen kehit-
tämisen sekä ICT-kustannukset) tulevat olemaan huomattavat ja niihin 
tulee varautua.

Kysymykset maakuntien rahoituslaista

28. Ovatko maakuntien valtion rahoituksen määräytymisessä käytettä-
vät palvelujen käyttöä kuvaavat tarvetekijät (luku 3, ml. uusi hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisen kerroin) ja niiden painokertoimet perustel-
tuja? 

Vastausvaihtoehto B (kyllä pääosin)

Tarvetekijöiden arvioimiseksi ja raportoimiseksi tarvittavaa tietotuotan-
toa on parannettava nykyisestä. Kansallisesti yhdenmukaiset määritte-
lyt, kirjaamisen käytännöt ja raportoinnin teknisten edellytysten varmis-
taminen nousevat keskeisinä esille.

Uudistuksessa on kiinnitettävä huomiota käytettyjen termien johdonmu-
kaisuuteen esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoi-
men sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osalta. Tarvetekijöi-
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den kriteeristöä tulee voida tarkastella kriittisesti tarkentuvan tutkimus-
tiedon valossa. Painoarvoa tulisi antaa kahden tai useamman tarveteki-
jän samanaikaiselle ilmenemiselle.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin toimii maakunnissa ra-
hoitusta suuntaavana tekijänä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
noustessa primääristi kunnan tehtäväksi, tulee myös kunnille löytyä 
tehtävään riittävät kannustimet.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimessa määrääviksi teki-
jöiksi nousevat ikääntyvyys ja sairastavuus. Lakiuudistuksen tavoittei-
den toteuttamiseksi tärkeää on huomioida myös ennaltaehkäisyn talou-
dellisten edellytysten turvaaminen.

Metropolialueen osalta rahoituksen määräytymiskysymyksenä korostu-
vat väestöryhmät, joiden osalta tarvetekijöitä ei ole riittävästi huomioitu, 
eivätkä tarvetekijöiden raportointiin tarvittavat tiedot ole aina riittävän 
kattavina ja eheinä saatavilla.

Helsingissä ja muulla pääkaupunkiseudulla on metropolialueille tyypilli-
siä yhteiskunnallisia haasteita, joihin vastaaminen on merkittävä perus-
te pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveyspalvelujen erilliselle ohjauk-
selle. Pääkaupunkiseudulla asuu Suomen ulkomaalaistaustaisista lä-
hes puolet. Erityisesti työikäisessä väestössä maahanmuutto on merkit-
tävin väestön kasvun tekijä. Vuonna 2030 ulkomaalaistaustaisten osuu-
den ennustetaan olevan jo 23-28 prosenttia pääkaupunkiseudun kau-
punkien väestöstä.

Maahanmuuton ja muun väestön kasvun lisäksi Helsinki ja muu pää-
kaupunkiseutu kantavat vastuuta erityisistä sosiaalisista ongelmista ku-
ten segregaatiosta ja asunnottomuudesta.  Vaikuttava terveys- ja hy-
vinvointierojen kaventaminen metropolialueella edellyttää muuta maata 
tiiviimpää yhteistyötä kaupunkisuunnittelun, elinkeinopolitiikan, työlli-
syyspalvelujen ja koulutuspalvelujen kanssa. Käytännössä tämä edel-
lyttää tiivistä yhteistyötä eri sektoreiden kanssa ja paikallista johtamista, 
sillä haasteet ovat luonteeltaan paikallisia.

Kysymykset muista lakiluonnoksista

39. Onko eläkkeiden rahoittamisesta esitetty säädettäväksi tarkoituk-
senmukaisesti? 

Vastausvaihtoehto C (ei pääosin)

Eläkevastuut ovat erilaiset kuntien eläkevakuutuksessa ja yksityisellä 
sektorilla käytössä olevissa eläkevakuutuksissa. Tämä asettaa julkisen 
ja yksityisen sektorin eriarvoiseen asemaan kilpailutilanteessa.
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40. Vapaamuotoiset huomiot henkilöstön asemasta ja/tai työnantajae-
dunvalvonnasta sekä eläkkeistä.

Muutoksessa työnantajan on kyettävä varmistamaan riittävä muutok-
sen tuki henkilöstölle, jotta voidaan turvata palveluiden jatkuvuus ja 
osaamisen säilyminen. Myös osaamisen johtamisen jatkuvuus nousee 
keskeiseksi uudenlaisten osaamishaasteiden edessä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Onnistuessaan hyvällä sosiaali- ja terveydenhuollon vertikaalisella ja 
horisontaalisella integraatiolla sekä huolellisesti toteutetulla talousoh-
jauksella voi olla huomattavia kansalaisten yhdenvertaisuutta sekä so-
siaalista ja terveydellistä hyvinvointia parantavia vaikutuksia.”

Esittelijän perustelut

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen on kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja siihen liittyvää maakuntahal-
linnon perustamista valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja val-
tionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa. Sosiaali- ja terveysminis-
teriö sekä valtiovarainministeriö pyytävät 31.8.2016 päivätyllä lausunto-
pyynnöllä jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot luonnoksesta hallituk-
sen esitykseksi.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen 
20.10.2015, 7.11.2015 ja 5.4.2016 tekemien linjausten mukaan Suo-
messa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakun-
tauudistus. Suomeen perustetaan 18 maakuntaa, joilla on omat vaalit 
ja valtuustot. Vuoden 2019 alusta alkaen maakunnat järjestävät kaikki 
alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut eli maakunnilla on vastuu siitä, et-
tä väestö saa lain mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille 
kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä: työ- 
ja elinkeinopalvelut sekä aluekehittäminen, ympäristöterveydenhuolto, 
liikennejärjestelmäsuunnittelu, maaseudun kehittäminen ja pelastustoi-
mi. Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan, eli jatkossa kunnilla ei ole 
enää vastuuta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, tuottami-
sesta tai rahoituksesta.

Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus 
muun muassa perustaa uudet maakunnat sekä säätää maakuntien hal-
linnosta ja taloudesta, siirtää järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspal-
veluista kunnilta maakunnille, säätää maakuntien saamasta rahoituk-
sesta, rahoituksen keräämisen veroperusteista, uudistuksen voimaan-
panosta, henkilöstön asemasta sekä omaisuusjärjestelyistä. Lisäksi tar-
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koitus on kuntiin jäljelle jäävien peruspalvelujen osalta säätää uusi kun-
tien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä. Muiden kuin sosiaali- ja 
terveydenhuollon tehtävien siirrosta maakunnille sekä rahoituksesta 
valmistellaan erillinen hallituksen esitys.

Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennet-
tuja kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyyn annet-
tuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on va-
rattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille.

Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta: 
http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-31-8-2016.

Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 
9.11.2016 klo 16.15 mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia. Lau-
suntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan saapuneet 
lausunnot.

Sote- ja maakuntauudistuksessa laaditaan lisäksi valinnanvapauslain-
säädäntö, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista ra-
hoitusta sekä siirretään valtion aluehallinnon sekä kuntien ja kuntayhty-
mien muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä maakunnille. 
Niitä valmistellaan erillisissä valmisteluhankkeissa, mutta sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämislaissa on otettu huomioon valinnanvapau-
den edellytyksenä oleva monituottajamalli. Valinnanvapautta ja monika-
navaisen rahoituksen yksinkertaistamista koskeva hallituksen esitys-
luonnos toimitetaan lausunnoille loppuvuodesta. Valtion aluehallinnon 
sekä kuntien ja kuntayhtymien muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tehtävien siirtoa koskeva hallituksen esitysluonnos toimitetaan lau-
sunnoille keväällä 2017. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotta-
mista koskeva hallituksen esitys on erikseen. Viimeksi mainittuun halli-
tuksen esitykseen annettava lausuntoehdotus on tässä kokouksessa 
erillisenä asiana.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.9.2016 esittää valtioneuvos-
tolle pääkaupunkiseudun sote-ja aluehallinnon erillisratkaisua koskevan 
valmistelun käynnistämistä yhteistyössä valtion ja pääkaupunkiseudun 
kaupunkien kesken.

Valtioneuvoston 1.10.2016 julkaiseman tiedotteen mukaan pääkaupun-
kiseudun kaupunkien yhteisesti ehdottamalle erillisratkaisulle sosiaali- 
ja terveydenhuollossa ei kuitenkaan ole käytännössä edellytyksiä. Halli-
tuksen arvioinnin mukaan ei näyttäisi olevan perustuslain 19 §:ssä tar-
koitetun sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden nä-
kökulmasta riittäviä perusteita kaupunkien ehdotuksen mukaiselle eril-
lisratkaisulle.
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Lausunnon valmistelu Helsingin kaupungissa

Kiireellisen valmisteluaikataulun vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
järjestettiin asiaa koskeva informaatio- ja keskustelutilaisuus 16.8.2016 
lautakunnan kokouksen yhteydessä. Tuolloin käytettävissä olivat halli-
tuksen 29.6.2016 julkaisemat keskeneräiset luonnokset.

Kaupunginhallitus pyytää lausunnot sosiaali- ja terveyslautakunnalta, 
kulttuuri- ja kirjastolautakunnalta, ympäristölautakunnalta, kaupunki-
suunnittelulautakunnalta, opetusvirastolta ja pelastuslautakunnalta. So-
siaali- ja terveyslautakunnalla on mahdollisuus päättää lausunnostaan 
ylimääräisessä kokouksessa 4.10.2016.  Asia on kaupunginhallitukses-
sa ensimmäisen kerran 10.10.2016 ja kaupunginvaltuustossa 
26.10.2016. Kaupunginhallitus päättää Helsingin lausunnosta 
7.11.2016. Kaupunginkanslia huolehtii sähköiseen kyselyyn vastaami-
sesta.

Kaupunginkanslia koordinoi kaupungin lausunnon valmistelua ja pyytää 
sosiaali- ja terveyslautakunnalta vastauksia etenkin lausuntopyynnön 
kohtiin 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 28, 38, 39 ja 42.

Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa kokouk-
sessaan 26.9.2016 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan tarvit-
taessa lautakunnan jäsenille.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, va. virastopäällikkö, puhelin: 310 42215

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lakiluonnokset hallituksen esitykseksi
2 Hallituksen esityksen yksityiskohtaiset perustelut
3 Hallituksen esityksen yleisperustelut
4 Tiivistelmät lakiluonnosten keskeisistä asioista
5 Lausuntopyyntö
6 Lausuntopyyntökysely

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.09.2016 § 222
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HEL 2016-009636 T 03 00 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

27.09.2016 Pöydälle

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Puheenjohtaja Maija Anttila pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, va. virastopäällikkö, puhelin: 310 42215

juha.jolkkonen(a)hel.fi
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§ 236
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hal-
lituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottamisesta

HEL 2016-009624 T 03 00 00

STM057:00/2016

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunto-
naan vastaukset seuraaviin sosiaali- ja terveysministeriön esitysluon-
noksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta esitettyihin 
kysymyksiin. 

"Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa valmiilla sähköisellä ky-
selylomakkeella ja kysymysten numerointeja on käytetty tämän lausun-
non pohjana. Kysymyksessä on lakiluonnos siitä, että kaikki palvelun-
tuottajat olisivat jatkossa samassa asemassa riippumatta palvelujen 
tuottamistavasta. Jatkossa palveluntuottajat rekisteröityisivät viran-
omaiselle ilmoittamalla vaadittavat tiedot ja saisivat sen jälkeen toimin-
taluvan. Palveluntuottajia voisivat olla laitos, yksityinen henkilö, yhtiö, 
osuuskunta, yhdistys, säätiö tai joku muu yhteisö. 

(Vastaukset lähetetään sähköisellä kyselylomakkeella)

STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 4:

Onko lain soveltaminen samanlaisena kaikkiin palveluntuottajiin niiden 
oikeudellisesta muodosta ja toiminnan tarkoituksesta huolimatta perus-
teltu ratkaisu (2§, 3§ 1 kohta)?

 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Kyllä pääosin (avotila)
 ( ) Ei kaikilta osin (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)

Palvelujen juridisen ja toiminnallisen kehittämisen näkökulmista lain so-
veltaminen samanlaisena kaikkiin palveluntuottajiin on perusteltua ja 
tärkeää. Väestön valinnanvapausjärjestelmän näkökulmasta on hyvä, 
että kaikkia palveluntuottajia kohdellaan samalla tavalla. Maakunta pal-
velujen järjestäjänä vastaa palveluntuottajien kanssa laadittavasta sopi-
muksesta ja sen seurannasta. Tuottajien yhdenmukainen kohtelu yk-
sinkertaistaa palvelujen tuottamista palvelusopimuksen perusteella. 
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STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 5:

Parantavatko palvelun tuottajalle asetetut ehdot asiakas- ja potilastur-
vallisuutta (5-9§, 13§)?

 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Kyllä pääosin (avotila)
 ( ) Ei kaikilta osin (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)

Palveluntuottajille asetettavat yhtenäiset ehdot taloudellisista edellytyk-
sistä, toimitiloista, toimintaympäristöstä ja välineistä, henkilöstöstä, vas-
tuusta palvelujen laadusta, ja omavalvonnasta, varmistavat palvelutoi-
minnan laatua ja asiakas- ja potilasturvallisuutta. 

On tarpeen edellyttää palveluntuottajaa jatkossa ohjaamaan ja valvo-
maan omaa toimintaansa omavalvonnan keinoin. On hyvä, että oma-
valvontasuunnitelmien tekemistä koskevat erilaiset velvoitteet yhtenäis-
tyvät, ja laajenevat koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Perusteluosas-
sa on esitetty, että tämän pykälän toteutumisen varmistamiseksi Valvira 
antaisi pykälässä mainittuja määräyksiä omavalvontasuunnitelman laa-
timisesta, sisällöstä ja seurannasta. 

Lakiluonnoksen 13§ 3 momentin 15 kohdassa määrittelyyn asiamiehis-
tä on tarpeen lisätä yksityisiä sosiaalipalveluja tuottaville velvoite oman 
sosiaaliasiamiehen nimeämisestä tapauksissa, jossa palvelukokonai-
suus määritellään suureksi tai joissakin tapauksissa järjestää jaettu so-
siaaliasiamies.

STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 6:

Vähentääkö palvelun tuottajan ja sen palveluyksiköiden erillinen rekis-
teröinti, palveluyksiköiden siirtokelpoisuus ja riskiperusteinen hyväksy-
mismenettely palvelun tuottajan ja viranomaisen hallinnollista työtä 
(13§, 15§, ja 17§)?

 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Kyllä pääosin (avotila)
 ( ) Ei kaikilta osin (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)

Ennakkotarkastuksien harkinnanvaraisuus vähentää viranomaisen hal-
linnollista työtä. On tärkeää että viranomainen voi tarvittaessa pyytää 
tuottajaa täydentämään tietoja, ja että viranomaisella muutenkin on laa-
ja harkintavalta toiminnan mahdollisia riskejä arvioidessaan. Palvelun 
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tuottajan hallinnollinen työ osittain lisääntyy, kun vastuu tietojen tuotta-
misesta on entistä enemmän palvelun tuottajalla. 

Palveluntuottajan ilmoitus viranomaiselle tuottajan vaihtumisesta vä-
hentää viranomaisen hallinnollista työtä. Siirtotilanteessa on viranomai-
sella kuitenkin mahdollisuus arvioida, tarvitaanko erillistä rekisteröintiä. 
Palveluntuottajan rekisteröinti on erillään palveluyksiköiden rekisteröin-
nistä. Tällöin oikeus tuottaa palveluita arvioitaisiin erikseen, ja lähtökoh-
taisesti rekisteröidyllä tuottajalla olisi oikeus tuottaa palveluita valtakun-
nallisesti. 

STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 7: 

Vähentääkö yhteisen palveluyksikön käyttömahdollisuus palvelun tuot-
tajan ja viranomaisen hallinnollista työtä ja parantaako se mahdolli-
suuksia valvoa toimintaa kokonaisuutena (3§ 5 kohta, 18§)?

 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Kyllä pääosin (avotila)
 ( ) Ei kaikilta osin (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)

Yhteisen palveluyksikön käyttömahdollisuus vähentää palveluntuotta-
jan hallinnollista työtä, kun jokaisen palveluntuottajan ei erikseen tarvit-
se ilmoittaa omia tietojaan viranomaiselle. Samaan kokonaisuuteen liit-
tyvät palveluyksiköiden rekisteröinnit käsiteltäisiin samanaikaisesti, mi-
kä tehostaa hallintoa ja vähentää tältä osalta palveluyksiköiden omaa 
hallinnollista työtä ja säästää aikaa. Viranomaisen hallinnollista työtä 
menettely vähentää myös, kun monta osaa voidaan käsitellä yhtenä 
kokonaisuutena eikä erillisinä. Järjestely oletettavasti tehostaa myös 
valvontaa, kun kokonaisuutta voidaan valvoa yhtenä hallintoasiana, ei-
kä erillisinä. 

STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 8:

Onko vastuullisen palveluntuottajan käsite ja tehtävät perusteltuja (3§ 5 
kohta, 18§)?

 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Kyllä pääosin (avotila)
 ( ) Ei kaikilta osin (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)

Käsitteellä tarkoitetaan viranomaisyhteistyöstä ja rekisterinpidosta vas-
taavaa roolia. Käsitteestä voi saada käsityksen, että vastuullinen palve-
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luntuottaja vastaisi muustakin toiminnasta, vaikka näin ei olisi. Tehtävät 
sinänsä on hyvin perusteltu lain perustelutekstissä. 

STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 9:

Onko vastuullisen palveluntuottajan käsitteelle muita vaihtoehtoja? 

 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)

Palveluntuottajan edustaja rekisteri- ja valvontaviranomaisasioissa. 

STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 10:

Ovatko valvovan viranomaisen keinot, mukaan lukien laiminlyöntimak-
su ja rekisteristä poistaminen, riittävät asiakas- ja potilasturvallisuuden 
kannalta (4 luku)?

 (x) Kyllä (avotila)
 ( ) Kyllä pääosin (avotila)
 ( ) Ei kaikilta osin (avotila)
 ( ) Ei (avotila)
 ( ) Ei kantaa (avotila)

Valvovalla viranomaisella tulisi olemaan mahdollisuus tarkastaa palve-
luyksikön toiminta, tilat ja välineet silloin, kun tarkastuksen tekemiseen 
on perusteltu syy. Lisäksi lupa- ja valvontavirasto voi määrätä aluehal-
lintoviraston tekemään puolestaan edellä mainitun tarkastuksen. Alue-
hallintovirasto tai lupa- ja valvontavirasto voi antaa määräyksen havait-
tujen puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta. Määräys 
voidaan antaa sakon uhalla tai uhalla, että toiminta keskeytetään. Li-
säksi palveluntuottaja voidaan poistaa tuottajien rekisteristä, jos toimin-
ta ei enää täytä säädettyjä rekisteröinnin edellytyksiä. Edellä mainitut 
viranomaisen keinot ovat riittäviä ohjauksen ja valvonnan välineitä asia-
kas- ja potilasturvallisuuden edistämiseksi.

STM:n sähköisen kyselylomakkeen kysymys 11:

Muut vapaamuotoiset huomiot laista sosiaali- ja terveyspalvelujen tuot-
tamisesta? 

Lain tarkoituksen toteutuessa se asettaa kaikki tuottajat samanarvoi-
seen asemaan eikä huononna palvelujen laatua tai asiakas- ja potilas-
turvallisuutta. Viranomaisen etukäteisvalvonta vähenee palveluntuotta-
jan omavalvonnan vuoksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Ehdotettu säätely turvaa omalta osaltaan laadukkaat sosiaali- ja ter-
veyspalvelut ja tätä kautta edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia, ja 
varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta."

Käsittely

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jouko Ranta, laatuasiantuntija, puhelin: 310 76510

jouko.ranta(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2016-009624 STMn lausuntopyyntö 31 8 2016
2 HEL 2016-009624 Liite esityksen pääasiallinen sisältö
3 HEL 2016-009624 Lausuntopyyntökysely 31 8 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Helsingin kaupungilta 
9.11.2016 klo.16.15 mennessä lausuntoa esitysluonnoksesta laiksi so-
siaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (Viite: STM057:00/2016). 
Kaupunginkanslia on pyytänyt lakiluonnoksesta sosiaali- ja terveyslau-
takunnalta lausunnon kaupunginhallitukselle 4.10.2016 mennessä.

Lakiesityksen pääasiallisena sisältönä olisi varmistaa sosiaali- ja ter-
veyspalveluja käyttävän asiakkaan tai potilaan asiakas- ja potilasturval-
lisuus, varmistaa laadultaan hyvät palvelut sekä edistää palvelun tuot-
tajan ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Kaikki palveluntuottajat ase-
tettaisiin samaan asemaan. Palveluntuottajat rekisteröityisivät ilmoittau-
tumalla viranomaiselle. Palvelu voitaisiin aloittaa viranomaisen päätök-
sen jälkeen. Palveluntuottajilla tulisi olla omavalvontasuunnitelma kai-
kista palveluistaan.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2016 48 (60)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/5
04.10.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Lisätiedot
Jouko Ranta, laatuasiantuntija, puhelin: 310 76510

jouko.ranta(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2016-009624 STMn lausuntopyyntö 31 8 2016
2 HEL 2016-009624 Liite esityksen pääasiallinen sisältö
3 HEL 2016-009624 Lausuntopyyntökysely 31 8 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.09.2016 § 223

HEL 2016-009624 T 03 00 00

STM057:00/2016

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

27.09.2016 Pöydälle

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Puheenjohtaja Maija Anttila pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jouko Ranta, laatuasiantuntija, puhelin: 310 76510

jouko.ranta(a)hel.fi
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§ 237
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen hankesuunnitelmasta

HEL 2016-009118 T 10 06 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan 25.5.2016 
päivätyn hankesuunnitelman, hankesuunnitteluvaiheen kustannusar-
vion 5,9 miljoonaa euroa (alv 0%) ja peruskorjauksen jälkeiset vuokra-
kustannukset 1,74 miljoona euroa vuodessa.

Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus on osa sosiaali- ja terveysvi-
raston palveluverkkosuunnitelmaa. Roihuvuoren monipuolisessa palve-
lukeskuksessa on viisi ryhmäkotia, arviointi- ja kuntoutusyksikkö, lyhy-
taikaishoitoa, osavuorokautista hoitoa ja päivätoimintaa. Lisäksi raken-
nuksessa toimii palvelukeskus, jonka toimintaan voi osallistua yli 65-
vuotiaat tai syrjäytymisvaarassa olevat helsinkiläiset. Monipuolisen pal-
velukeskuksen toiminta on alkanut vuonna 2009.

Rakennuksessa on todettu sisäilmaongelmia ja rakenteissa on havaittu 
mikrobivaurioita. Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen toiminta 
on siirtynyt väistötiloihin Herttoniemen sairaalaan keväällä 2016.

Hankesuunnitelma sisältää Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuk-
sen rakennusteknisiä korjauksia. Julkisivun huonokuntoisen tiiliver-
houksen uusiminen ja sisäpuoliset tiivistystoimenpiteet parantavat mer-
kittävästi rakennuksen sisäilman laatua. Samassa yhteydessä tehdään 
muita sisäilmakorjauksia, LVI- ja sähkötöitä sekä parannetaan puutteel-
lista paloturvallisuutta. Hankkeen tavoitteena on sisäilman parantami-
nen sekä rakennuksen käyttöiän jatkaminen. Rakennukseen ei tehdä 
toiminnallisia muutoksia.

Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio on 5,9 miljoonaa euroa (alv 
0%) maaliskuun 2016 kustannustasossa. Roihuvuoren monipuolisen 
palvelukeskuksen vuokra on nyt 17 euroa/htm2/kk eli 1 650 000 euroa 
vuodessa. Tuleva vuokra peruskorjauksen jälkeen on 18 euroa/htm2/kk 
eli 1 740 000 euroa vuodessa. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset arviointi
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Huonolla sisäilmalla on vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. Raken-
nuksen sisäilmaongelmia aiheuttavat rakenteet pitää korjata, jotta saa-
daan hyvät sisäilmasto-olosuhteet."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 25.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginkanslia Esitysteksti

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuk-
sen hankesuunnitelmasta. Tiiliverhouksen uusimisen lisäksi rakennuk-
sessa korjataan muita hankesuunnitteluvaiheessa havaittuja rakennus-
teknisiä puutteita. Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa lausunnon kai-
kista yli viiden miljoonan euron hankkeista.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 25.5.2016

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginkanslia Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Tilakeskus

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 08.09.2016 § 363

HEL 2016-009118 T 10 06 00

Kiinteistökartta 91/676 503, Punahilkantie 16

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Roihuvuoren monipuo-
lisen palvelukeskuksen julkisivuremontin ja sisäpuolisten korjausten 
25.5.2016 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 9 368 brm² ja että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 5 900 000 euroa maaliskuun 
2016 kustannustasossa, ehdolla, että sosiaali- ja terveysvirasto antoi 
puoltavan lausunnon.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Marko Kumpulainen, Rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 40311

marko.kumpulainen(a)hel.fi
Jouko Snellman, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi
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§ 238
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen osallistuminen koulutusta-
pahtumaan

HEL 2016-000331 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran osallistumaan Aalto-yliopiston ta-
pahtumaan Onko terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen uudistus muu-
alla parempi?, joka pidetään TUAS-talossa (Maarintie 8, Espoo) 
24.10.2016.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja ter-
veysviraston maksamaan osallistumisesta aiheutuvat osallistumismak-
sut sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset mat-
kakulut ja päivärahat.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tapahtuman 24.10.2016 ohjelma ja hinnasto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on toimivalta päättää jäsentensä ja 
jaostojensa jäsenten sekä varajäsenten osallistumisesta kotimaisiin 
koulutustilaisuuksiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen § 87 (9.4.2013) mukaan so-
siaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen varsinainen jäsen saa 
osallistua sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä jaostoja hyödyttävään 
kotimaiseen maksulliseen tapahtumaan pääsääntöisesti kaksi kertaa 
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vuodessa ja varajäsen pääsääntöisesti kerran vuodessa riippumatta sii-
tä, osallistuuko varsinainen jäsen vai ei.

Jäsen Sirpa Asko-Seljavaara on vuoden 2016 aikana osallistunut kah-
teen sosiaali- ja terveyslautakunnan tarkoittamaan tapahtumaan, ja tä-
hän tapahtumaan osallistuminen olisi järjestyksessään kolmas maksul-
linen tapahtuma kuluvan vuoden aikana. Vaikka varsinainen jäsen saa 
sosiaali- ja terveyslautakunnan aikaisemman päätöksen mukaan osal-
listua pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa lautakuntaa hyödyttävään 
maksulliseen tapahtumaan, virastopäällikkö esittää, että lautakunta 
päättää jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran osallistumisesta Aalto-yliopiston 
tapahtumaan Onko terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen uudistus 
muualla parempi?, ja että kustannukset maksetaan sosiaali- ja terveys-
viraston käytettävissä olevista varoista.

Tapahtuman Onko terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen uudistus 
muualla parempi? ohjelma ja hinnasto ovat liitteessä 1. Tapahtumaan 
osallistuja ilmoittautuu ko. tapahtumaan itse. Ilmoittautumismaksu on 
100 euroa (alv 0 %) / henkilö.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tapahtuman 24.10.2016 ohjelma ja hinnasto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.09.2016 § 227

HEL 2016-000331 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan jäsen Rene Hurstin osallistumaan Mediuutisten tapahtumaan 
Mediareena: Terveysalan rahoitus, joka pidetään Finlandia-talolla 
27.10.2016.
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Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja ter-
veysviraston maksamaan osallistumisesta aiheutuvat osallistumismak-
sut sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset mat-
kakulut ja päivärahat.

16.08.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

03.05.2016 Ehdotuksen mukaan

01.03.2016 Ehdotuksen mukaan

19.01.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi
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§ 239
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota seuraavien viran-
omaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Terveys- ja päihdepalvelut

Osastopäällikkö 2.10.2016

67 § Suun terveydenhuollon asiakasmaksun poistovaatimus, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

68 § Koskelan omahoitotarvikejakelupisteen väliaikainen sulkeminen

69 § Käyttösuunnitelman 2016 mukaiset toiminnanmuutokset psykiatri-
sessa sairaalahoidossa

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Osastopäällikkö 26.9.2016

49 § Ammatillisten täydennyskoulutusten ja kehittämistilaisuuksien 
suunnittelun sekä toteuttamisen hankkiminen Oiva Akatemialta; toinen 
osa

Osastopäällikkö 28.9.2016

51 § Rintamaveteraanien fysioterapiapalvelujen hankinta optiokaudelle, 
korjaus päätökseen 47 § 

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 27.9.2016

344 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneista vaatteista, Salassa pidet-
tävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 30.9.2016

345 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneista silmälaseista ja kadon-
neesta rannekellosta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta
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Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Osastopäällikkö 26.9.2016

33 § Sosiaali- ja terveysvirasto, Olympos-digisanelun käyttöoikeus Pe-
gasos -potilastietojärjestelmään

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 240
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota seuraavia virastopääl-
likön tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Virastopäällikkö 28.9.2016

140 § Kolonoskopian palvelusetelituottajien hyväksymiskriteerit

141 § Gastroskopian palvelusetelituottajien hyväksymiskriteerit

Käsittely

Esteelliset: Juha Jolkkonen

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Arja Peiponen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Arja Peiponen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239 ja 240 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 238 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
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Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Maija Anttila
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sirpa Asko-Seljavaara

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 12.10.2016.


