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Järjestämisvastuu Uudellamaalla

Helsinki

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Vantaa-Keravan hyvinvointialue

• Ensisijainen vastuu 

palvelujen järjestämisestä 

lukuun ottamatta HUS:n

lakisääteisiä tehtäviä

HUS-

järjestämissopimus HUS

• Lakisääteiset tehtävät

• HUS-järjestämissopimuksella 

siirretyt tehtävät



Ostopalvelut ja vuokratyövoiman käyttö

• Monituottajuus on edelleen mahdollista lainsäädännön reunaehdot huomioiden.

• Palveluja voidaan hankkia yksityiseltä palveluntuottajalta, jos se on tarpeen tehtävien 

tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. 

• Hankittavien palvelujen on oltava sisällöltään, laajuudeltaan ja määrälliseltä osuudeltaan sellaisia, 

että hyvinvointialue pystyy huolehtimaan kaikissa tilanteissa järjestämisvastuunsa asianmukaisesta 

toteuttamisesta

• Yksityisiltä palveluntuottajilta voidaan hankkia kaikkia palveluja, joiden hankkimista ei ole erikseen 

laissa kielletty (mm. sosiaalipäivystys, ympärivuorokautinenpäivystys)

• Voi hankkia kokonaisuudessaan lääketieteelliset tai hammaslääketieteelliset tukipalvelut sekä niihin 

liittyvän erityisosaamisen. 

• Palveluseteliä voidaan käyttää. 

• Hyvinvointialueen palveluissa voidaan käyttää yksityiseltä palveluntuottajalta hankittua 

työvoimaa tai vuokratyövoimaa.

• Hankittu/vuokrattu työntekijä on hyvinvointialueen suorassa työnjohdollisessa alaisuudessa

• Ympärivuorokautisessa päivystyksessä voidaan käyttää vuokrattua työvoimaa täydentävästi. 

Laajempi käyttö on sallittua tilapäisesti tai henkilöstön saatavuusongelmissa.



Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

• Kunnan, hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät: 

• Ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä omassa toiminnassaan. 

• Strategisessa suunnittelussa asetettava tavoitteet ja määriteltävä toimenpiteet. 

• Tehtävä päätösten vaikutusten ennakkoarviointi ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. 

• Nimettävä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutaho.

• Seurattava asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. 

• Raportoitava valtuustolleen vuosittain ja valmisteltava valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja –suunnitelma.

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunnan, hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän on tehtävä 

yhteistyötä: 

• toistensa kanssa ja tuettava toisiaan asiantuntemuksellaan 

• alueella toimivien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen 

kanssa.

• Kunnan ja hyvinvointialueen on edistettävä järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia. 

• Hyvinvointialue järjestää vuosittaiset alueelliset neuvottelut tavoitteista, toteutuksesta ja seurannasta 



Palveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus -ohjelmassa

• Ohjelmassa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja. Se tähtää sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien 

kehittämiseen. 

• Alueellisissa kehittämishankkeissa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä 

toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa 

kuntoutuksessa. 

• Hoitoon pääsyn parantaminen ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto kaikille 

ikäryhmille tulee sisältyä kaikkiin hankkeisiin. 

• Valtionavustuksia saavat hyvinvointialueiden mukaiset hankekokonaisuudet. Avustuksia voi 

käyttää vuosina 2020–2023. 

• Vuonna 2020 myönnettiin noin 70 miljoonaa euroa.

• Vuonna 2021 haettavana on 141 miljoonaa euroa. 



Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus



Henkilöstön asema



Henkilöstö siirtyy tehtäviensä mukana

• Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

pelastustoimen henkilöstö siirtyy uudistuksen yhteydessä tehtäviensä mukana 

hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palvelukseen.

• Lisäksi opiskeluhuollon kuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät hyvinvointialueiden ja 

hyvinvointiyhtymien palvelukseen.

• Kuntien palveluksessa olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 

tukipalvelutehtävissä työskentelevät siirtyvät hyvinvointialueiden ja 

hyvinvointiyhtymien palvelukseen, jos heidän työtehtävistään vähintään puolet on 

kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tai pelastustoimen tukitehtäviä

• Mm. keskitetty ruokahuolto, siivous, laitehuolto, toimisto- ja hallintopalvelut, 

palkanlaskenta, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut, kiinteistötoimi, 

laboratoriot ja kuvantamispalvelut



Siirtyminen liikkeenluovutuksella 

• Kun henkilöstö siirtyy hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien

palvelukseen ja työnantaja vaihtuu, katsotaan tämä lakiesityksen 

perusteella liikkeenluovutukseksi

• Liikkeenluovutussääntely koskee myös mitättömyys- ja 

irtisanomissääntelytapauksia, jos henkilöstöä on siirtynyt aiemmin 

• Henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä ja säilyttää 

siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät 

oikeudet ja velvollisuudet

• Uudistuksen edellyttämät järjestelyt valmistellaan 

yhteistoiminnassa hyvinvointialueiden, kuntien ja kuntien 

henkilöstön edustajien kanssa



Valtion ohjaus



Strateginen valtion ohjaus
• Valtion ohjaus on strategisen tason ohjausta, joka keskittyy hyvinvointialueen järjestämistehtäviin.

• Ohjauksessa pyritään kumppanuuteen ja vuorovaikutukseen

• Ohjauksella ei puututa yksityiskohtaisesti tai velvoittavasti hyvinvointialueen tehtäviin ja 

palvelutuotantoon. Valtio ei ohjaa esim. hyvinvointialueen palveluverkkoa.

• Ohjaus koostuu mm. hyvinvointialueen vuotuisista ohjausneuvotteluista, 

YTA-alueen yhteistyösopimuksesta ja investointien ohjausmenettelystä.

• Hyvinvointialueen ohjausneuvottelut keskittyvät hyvinvointialueen järjestämistehtäviin. Ministeriöt voivat antaa 

hyvinvointialueille toimenpidesuosituksia.

• Yhteistoiminta-alueen (YTA) yhteistyösopimuksen tavoitteena on varmistaa yhteistyöalueeseen kuuluvien 

hyvinvointialueiden työnjako, yhteistyö ja yhteensovittaminen siltä osin kuin se on tarpeellista hyvinvointialueiden 

lakisääteisten tehtävien toteutumisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden turvaamiseksi. 

• Investointien ohjausmenettelyn tarkoituksena on varmistaa,  että hyvinvointialue suunnittelee investoinnit 

taloudellisesti kestävästi siten, että niihin käytettävissä oleva rahoitus riittää ja että eri hyvinvointialueiden laajoja 

investointeja koskevat hankkeet suunnitellaan valtakunnallisten strategisten tavoitteiden mukaisesti ja 

kustannusvaikuttavasti huomioiden muiden hyvinvointialueiden vastaavat suunnitelmat.



Kansalliskielet – kielelliset oikeudet ja palvelujen kieli

• Kielellisissä oikeuksissa säilyvät nykyiset peruslähtökohdat: 

• Yksikielisillä hyvinvointialueilla palvelut järjestetään hyvinvointialueen kielellä, kaksikielisellä 

hyvinvointialueella molemmilla kansalliskielillä

• Oikeus käyttää saamen kieltä sote-palveluissa saamelaisten kotiseutualueella ja tietyissä sote-

palveluissa Lapin hyvinvointialueella

• Ruotsinkielisten erityisosaamista edellyttävien palvelujen osalta turvataan osaaminen säätämällä 

kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyövelvoitteesta.

• Kansalliskielilautakunta hyvinvointialueen virallinen toimielin ja sillä on lailla säädettyjä tehtäviä.

• Kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen koordinaatiosta vastaa Varsinais-Suomen 

hyvinvointialue ja ruotsinkielisten palvelujen kehittämisen tuesta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue.

• Kansalliskielilautakunnan ja saamen kielen lautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus 

aluehallituksen kokouksissa.

• Saamenkielen lautakunnan kokoonpano

• Saamelaiskäräjillä ja Kolttien kyläkokouksella on yhteensä oikeus nimetä vähintään 40 % jäsenistä. 

Kolttien kyläkokouksella on yksi edustaja.



Hyvinvointialueiden 

ja kuntien rahoitus 



Kunnista siirretään hyvinvointialueille koko 

maan tasolla yhtä paljon kustannuksia ja tuloja

Siirtyvät sote-palvelujen ja pelastustoimen 

kustannukset 20,63 mrd. euroa

Siirrettävät valtionosuudet 

7,16 mrd. euroa

• Soten osuus laskennallisista 

kustannuksista ja lisäosista, 

yht. 5,34 mrd. euroa

• Lisäksi 70 % veromenetysten 

korvauksista, yht. 1,84 mrd. euroa

Siirrettävät verotulot 

13,5 mrd. euroa

• Yhteisöverosta siirretään 

n. 0,67 mrd. euroa

• Kunnallisveron tuottoa alennetaan 

12,8 mrd. euroa; kaikkien kuntien 

kunnallisveroprosentteja 

alennetaan 12,39 %-yksiköllä

PERIAATE:

Kuntien väliset 

kunnallisveroprosenttien 

vaihteluvälit ja kuntalaisten 

veroasteet pysyvät 

ennallaan 12,39 %-yksikön 

(arvio) siirron jälkeen.

Arvio vuoden 2022 tasossa. Laskelmat tarkentuvat myöhemmin.



Ansiotulojen verotus ja yhteisöverotus

• Ansiotuloverotuksen muutokset toteutetaan nykyisen verojärjestelmän sisällä 

vähennyksiä sekä valtion ja kuntien veroprosentteja muuttamalla. 

• Samalla valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään.  

• Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,39 %-yksikköä (tämän 

hetken arvio) ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti. 

• Uudistuksen ei ole tarkoitus keventää eikä kiristää kenenkään verotusta.

• Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset toteutetaan siten, että niillä on 

mahdollisimman vähän vaikutusta verovelvollisten verotuksen tasoon.

• Ansiotulojen verotusta on kevennettävä tämän hetken arvion mukaan n. 200 milj. 

eurolla, jotta ansiotuloverotus ei kiristyisi.

• Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennetään yhdellä kolmasosalla ja 

valtion osuutta kasvatetaan vastaavasti.



Kiitos!
soteuudistus.fi 

#sote #soteuudistus


