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Esityksen sisältö 

• Jo toteutunutta lainsäädäntöä 

• Sote-palvelurakenneuudistus 

–  vaihtoehtoja ja reunaehtoja 

• Kanta, Kansa ja muita sote-tietokantoja 

– Kansa, biopankit, genomikeskus?, tutkimus- ja 
tilastorerkisterit (THL) 

• ”Sote-Itsemääräämisoikeuslaki” (IMO) 
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Jo toteutunutta lainsäädäntöä 

• Kansan lähtölaskenta ja Kanta-välityspalvelu 
(Asiakastietolain 10 § ja 14 §, 255/2015) 
• Lait voimaan 1.4.2015 

• Kanta-välityspalvelun avulla lääkäri voi potilaan 
nimenomaisella suostumuksella toimittaa tietylle 
vastaanottajalle lääkärintodistuksen ja siihen 
liittämänsä potilasasiakirjat. Suostumus kirjataan. 

• jo testattu ja rajoitetusti toiminnassa 

  

• Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki (254/2015) 
• Yhtenevät sosiaalihuollon asiakasasiakirjat pohjaksi 

Kansan ja sosiaalihuollon tietojärjestelmien 
rakentamiseen - THL:n määräykset avainasemassa 

• Voimaan 1.4. alkaen, sovelletaan asteittain 
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Sote-palvelurakenneuudistus - 
keskeiset tavoitteet 

Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen. 
 
• Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat 

sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa 
– eriarvoisuuden vähentäminen  
– henkilöstövoimavarojen kohdentaminen yhdenvertaisesti  

• Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja  
– tarkoituksenmukainen ja tasapainoinen palvelukokonaisuus 
– mahdollistetaan palvelujen toteutus uusilla tavoilla,  

muun muassa lähipalvelut 

• Toteuttaa kustannustehokas ja vaikuttava 
palvelurakenne 
– kustannuskehityksen tasapainottaminen 
– palvelujen uudistaminen, vaikuttavuus ja laatu 
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Sote-palvelurakenneuudistus - 

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi  

• Mahdollisimman laaja sosiaali- ja 
terveydenhuollon integraatio 
– palvelukokonaisuus saman johdon ja budjetin alle 

– ihmisten palvelutarpeet huomioidaan 
kokonaisuutena 

– selkeä ja tehokas hallinto 

• Vahva kansallinen ohjaus 

• Asiakkaiden ja henkilöstön 
osallistaminen 
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HE 324/2014:n eduskuntakäsittely 

• Hallitus antoi eduskunnalle 4.12.2014 
esityksen sote-uudituksesta (HE 
324/2014 vp.) 

• Perustuslakivaliokunnan lausuntojen 
mukaan hallituksen esitystä ei voitu 
käsitellä normaalissa 
lainsäätämisjärjestyksessä 

• PeVL:n lausuntojen vuoksi sosiaali- ja 
terveysvaliokunta ei laatinut asiasta 
mietintöä, jolloin HE raukesi 
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Sote-palvelurakenneuudeistus - 
PeVL:n lausuntojen keskeiset asiat 
• Kansanvaltaisuus 

– kuntien ja kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa 
kuntayhtymän päätöksentekoon 

– ehdotettu sääntely ei toteuta riittävällä tavalla 
perustuslain 2, 14 ja 121 §:ssä edellytettyä 
kansanvaltaisuutta  

• Kuntien rahoitusvastuus 
– osalla kunnista kunnallisveron korotuspaineet olisivat 

niin merkittäviä, että siltä osin sääntely olisi perustuslain 
121 §:n 2 ja 3 momentin sekä 6 §:n 1 momentin 
vastainen 

• Sääntelykokonaisuus 
– asian jatkovalmistelu on perustelluinta jättää 

valtioneuvoston ja mahdollisesti myös laajapohjaisen 
parlamentaarisen elimen tehtäväksi 



18.5.2015 

Sote-palvelurakenneuudistus - Mikä 
olisi PeVL:n mukaan mahdollista? 

• Tehtävien siirtäminen kuntaa suuremmille 
itsehallintoalueille, joilla kansanvaltaisuus 
toteutuisi välittömien vaalien kautta ja jolla olisi 
verotusoikeus, olisi perustuslain kannalta 
mahdollinen vaihtoehto. 

• Yksitasoista kuntayhtymämallia ei ainakaan 
lähtökohtaisesti ole pidettävä poissuljettuna. Sen 
toteuttamistapa ei kuitenkaan saisi 
kokonaisuutena arvioiden olla 
kansanvaltaisuusperiaatteen tai 
rahoitusperiaatteen vastainen. 

• PeV ei pidä perustuslain näkökulmasta 
lähtökohtaisesti mahdottomana siirtää sote-
järjestämisvastuuta valtiolle. 
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Sote-palvelurakenneuudsitus - 
Jatkovalmistelun organisointi 

• Sote-järjestämislakiehdotuksen 
raukeamisesta huolimatta uudistuksen tarve 
on edelleen olemassa 
– keskeiset tavoitteet ja keinot samat kuin aiemminkin! 

• Jatkovalmistelu käynnistetty sosiaali- ja 
terveysministeriössä 
– ensivaiheessa on tarve virkamiesvalmistelulle 

• Selvitetään vaihtoehdot ja niiden alustavat 
vaikutukset 
– sekä rakenne- että rahoitusmallit mukana tarkastelussa 

• Hallituksen linjaukset ohjaavat 
jatkovalmistelua 
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Kanta, Kansa ja muita sote-tietokantoja 
 
• Kansa 

– Tekninen toteutus käynnistetty 
– Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki voimassa, 

sovelletaan vaiheittain 
– Uusi työryhmä Asiakastietolain muuttamiseksi 

• Kansan pelisäännöt, liittymisvelvoitteet, maksut, Kantan ja 
Kansan yhteiskäyttöisyys 
 

• Sote-tiedon toisiokäyttö 
– Uusi työryhmä toisiokäyttöä koskevan 

lainsäädännön valmisteluun 
– THL:n Tutkimus- ja tilastorerkisterit - ensin 
– Palveluoperaattori helpottamaan Sote-tietokantojen 

hyödyntämistä? 
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Kanta, Kansa ja muita sote-tietokantoja 

• Biopankit 
– Biopankit - suostumusten hallinta oma-kantan 

kautta 
– Jatkossa kaikki biopankkidata Kanta-järjestelmän 

yhteyteen? 
– Ensimmäinen väliraportti touko-kesäkuussa 

 
• Genomitiedolle oma keskus? 

– Kansallinen genomistrategia julkaistaan 
toukokuussa 

– Työryhmän ehdotuksena keskitetty 
genomitietokeskus 

– Sairauksien ehkäisyn ja hoidon sekä tutkimuksen 
ja tuotekehityksen tarpeisiin 
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Kiitos! 
 

 Tilaa sähköpostiisi STM:n tiedotteet: 

     www.stm.fi (etusivu) 

 

• STM:n uutiskirjeen tilaus: www.stm.fi/uutiskirjeet 

 

• twitter.com/STM_Uutiset 

 

 

 


