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sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta ja alueellisista johtoryhmistä

Annettu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä, säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain
(733/1992) 5 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 253/2007, seuraavasti:

1 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelu-
kunnan kokoonpano

Valtioneuvosto nimeää sosiaali- ja tervey-
denhuollon neuvottelukunnan puheenjohta-
jaksi sen valtioneuvoston jäsenen, joka vastaa
kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista,
sekä neuvottelukunnan varapuheenjohtajan,
enintään 15 jäsentä ja kullekin jäsenelle hen-
kilökohtaisen varajäsenen. Neuvottelukuntaa
asetettaessa tulee ottaa huomioon, että aina-
kin sosiaali- ja terveysministeriö, keskeiset
yhteistyöministeriöt sekä Suomen Kuntaliitto
ry ovat edustettuina neuvottelukunnassa.

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä asian-
tuntijoita.

2 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen
kehittämisohjelman johtoryhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelu-
kunnan yhteydessä toimii valtioneuvoston ni-
meämä sosiaali- ja terveydenhuollon kansal-
lisen kehittämisohjelman johtoryhmä. Johto-
ryhmän tehtävänä on:

1) johtaa kansallisen kehittämisohjelman
valmistelua sekä valtakunnallista ja alueel-
lista toimeenpanoa;

2) edistää keskushallinnon ja alueiden vä-
listä yhteistyötä;

3) käsitellä sosiaali- ja terveysjärjestöjen
kanssa kansallisen kehittämisohjelman puit-
teissa tehtävän yhteistyön kysymyksiä;

4) käsitellä ohjaus- ja valvontatoimenpitei-
den kokonaisuutta; sekä

5) hoitaa muita kansallisen kehittämisoh-
jelman toimeenpanoon liittyviä valtakunnalli-
sia ohjaustehtäviä.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii sosi-
aali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö.
Johtoryhmään nimetään kaksi varapuheen-
johtajaa ja enintään 20 jäsentä sekä heille
varajäsenet sosiaali- ja terveysministeriön
esityksestä.

Johtoryhmässä tulee olla sosiaali- ja ter-
veysministeriön, sosiaali- ja terveydenhuol-
lon keskushallinnon, aluehallinnon, sosiaali-
ja terveydenhuollon alueellisten johtoryh-
mien, muiden alueellisten toimijoiden, kes-
keisten järjestöjen sekä rahoittajatahojen
edustus.

3 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueelliset
johtoryhmät

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelu-
kunnan tukena toimii viisi sosiaali- ja ter-
veysministeriön asettamaa sosiaali- ja tervey-
denhuollon alueellista johtoryhmää. Alueelli-
set johtoryhmät nimetään neljäksi vuodeksi
kerrallaan siten, että niiden toimikausi vastaa



sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukun-
nan toimikautta.

Kullakin alueellisella johtoryhmällä on
oma toimialue. Toimialueet muodostetaan
käyttäen vastaavaa aluejakoa, jota on käytetty
muodostettaessa erikoissairaanhoitolain
9 §:ssä (1062/1989) tarkoitettuja erityisvas-
tuualueita.

4 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten
johtoryhmien tehtävät

Alueellisten johtoryhmien tehtävänä on tu-
kea alueellaan kansallisen kehittämisohjel-
man valmistelua sekä edistää ja seurata osal-
tansa ohjelman toteutumista.

Johtoryhmien tehtävänä on:
1) laatia sosiaali- ja terveydenhuollon kan-

sallisen kehittämisohjelman alueelliset toi-
meenpanosuunnitelmat, joilla edistetään kan-
sallisten tavoitteiden saavuttamista ja joissa
yhteen sovitetaan valtakunnalliset kehittämis-
työn linjaukset ja johtoryhmän toimialueen
kehittämistarpeet;

2) tehdä esityksiä neuvottelukunnalle toi-
menpiteistä, joilla voidaan edistää kansallisen
kehittämisohjelman toimenpanoa;

3) antaa neuvottelukunnalle lausunto niistä
alueensa hankkeista, jotka ovat hakeneet so-
siaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja
valtionavustuksesta annetun lain 5 b §:ssä
tarkoitettua valtionavustusta; sekä

4) hoitaa lisäksi ne tehtävät, jotka määrä-
tään erikseen sosiaali- ja terveysministeriön
asettamispäätöksessä taikka jotka neuvottelu-
kunta määrää.

5 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten
johtoryhmien kokoonpano

Sosiaali- ja terveysministeriö nimeää sosi-
aali- ja terveydenhuollon alueellisten johto-
ryhmien puheenjohtajan, varapuheenjohtajan
ja jäsenet Suomen Kuntaliitto ry:n esityk-
sestä. Alueellisten johtoryhmien puheenjoh-
tajaksi ja varapuheenjohtajaksi nimetään kun-

nan sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaava
henkilö.

Alueelliseen johtoryhmään nimetään enin-
tään 20 jäsentä ja heille henkilökohtaiset va-
rajäsenet. Jäseniä nimettäessä tulee ottaa huo-
mioon, että johtoryhmä on koottu alueellises-
ti edustavaksi. Sosiaalihuollon, perustervey-
denhuollon ja erikoissairaanhoidon toimijoi-
den tulee olla tasapuolisesti edustettuina joh-
toryhmässä. Lisäksi johtoryhmässä tulee olla
muiden, aluejohtoryhmän toiminnan kannalta
tarpeellisten alueellisten toimijoiden, kuten
järjestöjen sekä koulutus-, tutkimus- ja kehit-
tämisorganisaatioiden edustus. Johtoryhmiä
muodostettaessa tulee myös huolehtia siitä,
että kielelliset näkökohdat otetaan huomioon.

Jos alueellisen johtoryhmän puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja eroaa kesken toimikau-
den, sosiaali- ja terveysministeriö määrää hä-
nen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi
toimikaudeksi Suomen Kuntaliitto ry:tä kuul-
tuaan. Jos aluejohtoryhmän muu jäsen tai
varajäsen eroaa kesken toimikauden, se taho,
jota jäsen tai varajäsen on edustanut, nimeää
hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä ole-
vaksi toimikaudeksi noudattaen, mitä 2 mo-
mentissa säädetään.

Alueellisen johtoryhmän työn toimeenpa-
nosta käytännössä vastaavat ja sitä koordinoi-
vat alueella tehtävään nimetyt henkilöt.

6 §

Korvaukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelu-
kunnan, sosiaali- ja terveydenhuollon kansal-
lisen kehittämisohjelman johtoryhmän ja so-
siaali- ja terveydenhuollon alueellisten johto-
ryhmien puheenjohtajien, varapuheenjohta-
jien, jäsenten, henkilökohtaisten varajäsenten
ja asiantuntijoiden matkakustannusten kor-
vaamisessa sovelletaan valtion virka- ja työ-
ehtosopimusta matkakustannusten korvaami-
sesta.

7 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2011.
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Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon neuvottelukunnasta ja alueel-

lisista johtoryhmistä annettu valtioneuvoston
asetus (645/2007).
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